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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 18.306 DE 25 DE MARÇO DE 2014
REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO E
CONTROLE AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES DE
IMPACTO LOCAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CAMPINAS DE
QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE
2013.
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Este Decreto regulamenta os procedimentos de licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades de impacto local no Município de Campinas, nos termos dos arts. 4º e 5º da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013, em Deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente e convênios firmados com outros
entes federativos.
§ 1º Para as obras, empreendimentos e atividades não listadas neste Decreto, caberá
prévia consulta à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SVDS para determinar a necessidade de licenciamento.
§ 2º Caso o licenciamento seja necessário, a listagem de documentação será dada por
analogia às obras já listadas.
§ 3º Caso o licenciamento não seja necessário, será concedida a Dispensa de Licenciamento através de um CDL (Certificado de Dispensa de Licenciamento).
Art. 2º Compete à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SVDS, seus agentes de fiscalização e de licenciamento ambiental, a
aplicação das normas da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013, deste
Regulamento e das demais normas aplicáveis ao controle da degradação ambiental,
de âmbito federal, estadual e municipal, subsidiariamente, nos termos da Lei Complementar Federal nº 140, de 08 de dezembro de 2011.
Art. 3º São atribuições dos Agentes de Licenciamento da SVDS aquelas de que trata
a Seção II da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013, inclusive prestar
esclarecimentos sobre Pareceres Técnicos Ambientais (PTAs) emitidos ao Conselho
Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) e demais Conselhos de interface com a
área ambiental.
Art. 4º São atribuições dos Agentes de Fiscalização da SVDS de que trata a Seção III
da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013:
I - realizar vistorias, verificações de elementos naturais, em áreas pertencentes à
zona urbana ou rural, tais como matas, córregos, lagos, rios, identificando os aspectos
relacionados ao meio ambiente, formas de vegetação, indivíduos arbóreos e fauna;
II - realizar vistorias e levantamentos em fontes de poluição ambiental e demais
formas de degradação ambiental, incluindo áreas de processo industrial, utilidades,
terrenos com descarte de resíduos, desmatamentos, intervenções em áreas de preservação permanente, queimadas, córregos e nascentes;
III - aplicar as penalidades que lhes forem atribuídas nos termos deste Decreto;
IV - elaborar relatórios técnicos conclusivos, com propostas de aplicação de penalidades e de continuidade de atendimento de processos;
V - proceder ao atendimento de denúncias via 156 e de reclamações da população em
geral, pedidos de informações de órgãos e entidades dos Poderes Públicos, Ministérios
Públicos do Estado de São Paulo e Federal, de competência da SVDS;
VI - participar de reuniões técnicas com os notificados e/ou convocados nas atividades fiscalizadas pela SVDS;
VII - participar de grupos de estudo, grupos de trabalho, Conselhos e Câmaras Técnicas ou outros órgãos colegiados nos quais a SVDS possua assento;
VIII - demais medidas de poder de polícia estabelecidas na Lei Complementar nº 49,
de 20 de dezembro de 2013.
Art. 5º Compete aos Agentes de Licenciamento da SVDS a análise técnica dos pedidos de licenciamento e autorizações, bem como a elaboração de pareceres técnicos nas
demandas em que a SVDS figure como parte ou interessada e o disposto nos incisos
I, II, IV, VI, VII e VIII do art. 4º deste Decreto, no que se refere aos processos de
licenciamento ambiental.
Parágrafo único. Aos Agentes de Licenciamento Ambiental caberá aplicar as sanções administrativas relativas à interdição de atividade e demolição de obra irregular
conjuntamente com os agentes de fiscalização nos casos de obras, empreendimentos e
atividades relativas ao licenciamento ambiental de competência da SVDS.
TITULO II
Do Licenciamento Ambiental
CAPÍTULO I
Dos Documentos Ambientais e dos Empreendimentos e Atividades Licenciadas pela
SVDS
Art. 6º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras de impacto local, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento na Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SVDS, sem prejuízo de outras licenças, autorizações ou alvarás
exigíveis pela legislação federal, estadual e municipal pertinentes.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das normas deste Decreto entende-se:
I - as obras e empreendimentos de que trata o art. 4º, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013, relacionadas no Anexo I deste Decreto.
II - as obras de infraestrutura de que trata o art. 4º, inciso IV, da Lei Complementar nº
49, de 20 de dezembro de 2013, relacionadas no Anexo II deste Decreto;
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III - as indústrias e serviços de que trata o art. 4º, inciso V, da Lei Complementar nº
49, de 20 de dezembro de 2013, relacionadas no Anexo IV deste Decreto;
IV - a supressão de vegetação, cortes ou transplantio de árvores isoladas e intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013, conforme Anexo III deste Decreto;
V - a movimentação de terra de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 49, de 20
de dezembro de 2013, conforme Anexo III-SG deste Decreto.
SEÇÃO I
Dos Documentos Ambientais emitidos pela SVDS
Art. 7º Os documentos ambientais constantes do art. 6º da Lei Complementar nº
49, de 20 de dezembro de 2013, poderão ser emitidos sucessiva e isoladamente, ou
simultaneamente, conforme a natureza, características e fase do empreendimento ou
atividade, com base nas regras estabelecidas neste Decreto Regulamentador.
Art. 8º Se um licenciamento constante dos incisos I, III e IV do art. 4º e do art. 5º da
Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013 e dos Anexos I, II, III, III-SG
e IV deste Decreto, eventualmente enquadrar-se em mais de uma atividade, obra ou
utilização de recursos naturais, deverão ser apresentados os documentos referentes a
todos eles, simultaneamente.
Parágrafo único. No caso de atividades em indústrias e serviços potencial ou efetivamente poluidores constantes do inciso V do art. 4º da Lei Complementar nº 49, de 20
de dezembro de 2013, poderão ser apresentados os documentos referentes aos outros
processos de licenciamento ambiental, simultaneamente.
Art. 9º Os órgãos da Administração Municipal deverão exigir do interessado a apresentação de licenças ou autorizações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 49,
de 20 de dezembro de 2013, antes de aprovarem projetos de ampliação, instalação ou
construção das fontes de degradação ambiental, ou de autorizarem a operação ou o
funcionamento dessas fontes, sob pena de nulidade de seus atos.
Parágrafo único. A Licença Ambiental Municipal não suprime as demais aprovações,
licenças, outorgas ou autorizações exigidas por Lei e por outros órgãos públicos.
SUBSEÇÃO I
Da Licença Ambiental Prévia (LP)
Art. 10. Os requerimentos de Licença Ambiental Prévia (LP) dos empreendimentos
e atividades deverão vir instruídos com toda a documentação pertinente, da seguinte
forma:
I - para as obras e empreendimentos do Anexo I, conforme relação constante do
Anexo I-A;
II - para as obras de infraestrutura do Anexo II, conforme relação constante do Anexo
II-A;
III - para as indústrias e serviços do Anexo IV, ver relação constante do Anexo IV-A.
§ 1º Não serão aceitos e protocolizados pedidos de Licença Ambiental Prévia (LP)
com documentação faltante, ficando a cargo do interessado a verificação da compatibilidade e veracidade das informações constantes nos documentos apresentados.
§ 2º Após a verificação preliminar de documentação, se a mesma estiver incompleta
ou não conforme com os Termos de Referência técnicos expedidos pela SVDS, o
interessado será convocado e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para apresentar
referida documentação ou informações, a contar da publicação no Diário Oficial do
Município.
§ 3º Após o decurso do prazo estabelecido no § 2º deste artigo, em caso de não atendimento do pedido de complementação de documentação ou informações, a solicitação
será indeferida e o processo arquivado.
Art. 11. A Licença Ambiental Prévia (LP) será expedida concomitantemente com a
Licença Ambiental de Instalação (LI) para as edificações e empreendimentos elencados no Anexo I, nos casos de:
I - regularização ambiental;
II - licenciamento ambiental simplificado.
Art. 12. A Licença Ambiental Prévia (LP) será expedida concomitantemente com
a Licença Ambiental de Instalação (LI) para as atividades e serviços elencados no
Anexo II, quando se tratar de:
I - regularização ambiental;
II - licenciamento ambiental simplificado.
Art. 13. A Licença Ambiental Prévia (LP) será expedida concomitantemente com
a Licença Ambiental de Instalação (LI) para as atividades e serviços elencados no
Anexo IV, quando se tratar de:
I - licenciamento em edifício existente;
II - novos equipamentos;
III - modificações que não envolvam outro licenciamento ambiental em nível local.
Parágrafo único. Quando o licenciamento para as atividades e serviços elencados no
Anexo IV envolverem edificações, movimentações de terra, supressão de vegetação,
cortes de árvores isoladas nativas em qualquer número ou exóticas em número maior
do que 5 (cinco) exemplares, e intervenções em Área de Preservação Permanente
(APP), a Licença Ambiental Prévia (LP) deverá ser expedida em separado da Licença
Ambiental de Instalação (LI).
Art. 14. Na Licença Ambiental Prévia (LP) deverão constar:
I - as diretrizes, condicionantes e exigências técnicas para as fases de implantação do
empreendimento ou atividade;
II - as características do empreendimento ou atividade analisada.
Art. 15. A solicitação de Licença Ambiental Prévia (LP) será indeferida e arquivada
nos processos de licenciamento ambiental, quando:
I - houver evidências de que os futuros impactos não serão mitigados a ponto de
evitar os riscos ambientais significativos
II - o projeto for inviável ambientalmente por apresentar conflito com a legislação
vigente e com os requisitos técnicos da SVDS.
Parágrafo único. A decisão de indeferimento e arquivamento deverá ser fundamentada e instruída com parecer técnico da SVDS.
Art. 16. A Licença Ambiental Prévia (LP) expedida pela SVDS terá prazo de validade
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de 2 (dois) anos a 5 (cinco) anos.
§ 1º A SVDS estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, levando
em consideração o porte, o potencial poluidor e a natureza do empreendimento ou
atividade.
§ 2º A Licença Ambiental Prévia (LP) não autoriza o início das obras ou a implantação do empreendimento ou atividade.
§ 3º A Licença Ambiental Prévia (LP) poderá ter os prazos de validade prorrogados,
desde que não ultrapassem o prazo máximo de 5 (cinco) anos.
§ 4º Expirado o prazo constante do caput deste artigo, a licença ambiental caducará,
sendo necessário ingressar com novo pedido.
§ 5º O requerimento e o recebimento da Licença Ambiental Prévia (LP) deverão ser
publicados em um periódico de circulação no município, sob pena de não expedição
da Licença Ambiental de Instalação (LI).
§ 6º No caso de obras públicas, considera-se a publicação no Diário Oficial do Município para os fins de cumprimento do disposto no § 5º deste artigo.
Art. 17. No caso de dano ambiental ocorrido em período anterior à emissão da Licença Ambiental Prévia (LP), constará como uma das condicionantes para a emissão
da Licença Ambiental Prévia (LP) a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) de que trata o art. 6°, inciso X, da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro
de 2013.
SUBSEÇÃO II
Da Licença Ambiental de Instalação (LI)
Art. 18. Os requerimentos de Licença Ambiental de Instalação (LI) deverão ser protocolizados no prazo de validade da Licença Ambiental Prévia (LP), cumpridas todas as exigências constantes na Licença Ambiental Prévia (LP) e instruídos com a
documentação constante neste Decreto, sob pena de indeferimento da solicitação e
arquivamento do processo após o decurso de prazo da Licença Ambiental Prévia (LP).
Art. 19. Quando houver necessidade de supressão de vegetação, corte de árvore isolada ou intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), a Licença Ambiental
de Instalação (LI) somente poderá ser emitida após a apresentação da autorização
ambiental expedida pelo órgão competente nos casos estabelecidos na legislação.
Art. 20. Nos casos de edificações e empreendimentos imobiliários constantes do
Anexo I deste Decreto, deverá ser exigido, antes da emissão da Licença Ambiental
de Instalação (LI), o Termo de Compromisso Ambiental (TCA) a ser expedido pela
SVDS quanto à compensação ambiental relativa à permeabilidade do solo, nos termos
do Decreto nº 18.084, de 27 de agosto de 2013 e do Decreto nº 16.974, de 04 de fevereiro 2010, além da exigência referente à arborização urbana prevista no art. 11 da Lei
nº 11.571, de 07 de junho 2003.
Art. 21. Nos casos de dano ambiental ocorrido em período anterior à emissão da
Licença Ambiental de Instalação (LI) constará como uma das condicionantes para a
emissão da Licença Ambiental de Instalação a assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) de que trata o art. 6°, inciso X, da Lei Complementar nº 49, de 20 de
dezembro de 2013.
Art. 22. Da Licença Ambiental de Instalação (LI) deverão constar:
I - as características do empreendimento aprovado;
II - as exigências para mitigação dos impactos causados durante a implantação do
empreendimento ou atividade;
III - as condicionantes para a obtenção da Licença Ambiental de Operação (LO).
Art. 23. Não será expedida a Licença Ambiental de Instalação (LI) enquanto não
forem cumpridas todas as exigências constantes da Licença Ambiental Prévia (LP), ou
se não estiver demonstrado que os impactos causados pela obra, atividade ou serviço
serão mitigados, conforme exigência dos Termos de Referência da SVDS.
Art. 24. O prazo de validade da Licença Ambiental de Instalação (LI) deverá ser, no
mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, que não poderá ser superior a 6 (seis) anos.
§ 1º Nos casos de empreendimentos constantes no art. 4º, incisos I e III, da Lei
Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013 e do Anexo I deste Decreto, a Licença Ambiental de Instalação poderá ter prazo compatível com o prazo do Alvará de
Execução expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB, observado o
prazo previsto no caput deste artigo.
§ 2º A Licença Ambiental de Instalação (LI) será cancelada, caso a implantação do
empreendimento ou atividade não seja iniciada dentro do prazo de sua validade;
§ 3º A paralização da obra no curso do prazo da Licença Ambiental de Instalação (LI)
deverá ser comunicada imediatamente à SVDS para que a mesma estipule exigências
complementares de forma a mitigar eventuais impactos ambientais.
§ 4ª Quando forem expedidas, concomitantemente, a Licença Ambiental Prévia (LP)
e a Licença Ambiental de Instalação (LI), as mesmas terão a validade máxima estabelecida no caput deste artigo, observado o disposto no § 2º deste artigo.
§ 5º A Licença Ambiental de Instalação (LI) aprova a implantação do empreendimento ou atividade, não autorizando o seu funcionamento ou ocupação.
§ 6º Expirado o prazo previsto no caput deste artigo, as licenças ambientais até então
emitidas caducarão, devendo o interessado ingressar, se for o caso, com o pedido
de regularização do empreendimento ou atividade ou novo pedido, conforme regras
estabelecidas neste Decreto.
§ 7º O requerimento e o recebimento da Licença Ambiental de Instalação (LI) deverão ser publicados em um periódico de circulação no município, sob pena de não

expedição da Licença Ambiental de Operação (LO).
§ 8º Nos casos de obras públicas, considera-se a devida publicidade a publicação no
Diário Oficial do Município para os fins de cumprimento do parágrafo anterior.
SUBSEÇÃO III
Da Licença Ambiental de Operação (LO)
Art. 25. Os requerimentos de Licença Ambiental de Operação (LO) deverão ser
protocolizados no prazo de validade da Licença Ambiental de Instalação (LI) ou do
Alvará de Execução correspondente, respeitado o prazo limite de 6 (seis) anos, com
toda a documentação pertinente e regras estabelecidas neste Decreto, sob pena de
arquivamento da solicitação.
Art. 26. Da Licença Ambiental de Operação (LO) deverão constar:
I - as características do empreendimento aprovado;
II - as exigências para mitigação dos impactos causados durante o funcionamento da
atividade ou ocupação do empreendimento;
III as exigências para a sua operação ou ocupação;
IV - condicionantes da renovação da Licença Ambiental de Operação (LO), quando
couber.
Art. 27. A Licença Ambiental de Operação (LO) somente será emitida nas seguintes
condições:
I - quando forem cumpridas, na íntegra, as exigências da Licença Ambiental Prévia
(LP) e da Licença Ambiental de Instalação (LI);
II - quando forem cumpridas as cláusulas de Termos de Ajustamento de Conduta
(TAC) firmados com a SVDS, que contemplará as etapas de cumprimento do TAC e
sua vinculação às Licenças e Autorizações expedidas pela SVDS, se houver;
III - quando os projetos aprovados nas fases anteriores do licenciamento não apresentarem divergências;
IV - quando houver a constatação de que os impactos causados pelo empreendimento
ou atividade não causem a degradação significativa ou a poluição ambiental.
Parágrafo único. O não atendimento de qualquer uma das condições previstas nos
incisos deste artigo é suficiente para a não expedição da Licença Ambiental de Operação (LO).
Art. 28. Poderá ser concedida Licença Ambiental de Operação (LO) a título precário,
para testes, em caráter excepcional e fundamentadamente.
Parágrafo único. A Licença Ambiental de Operação (LO) a título precário será concedida em razão do período necessário para avaliar a eficiência das condições, restrições
e medidas de controle ambiental impostas à atividade, pelo prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias.
Art. 29. As Licenças Ambientais de Operação (LO) expedidas para as atividades
e empreendimentos constantes do art. 4º, IV, da Lei Complementar nº 49, de 20 de
dezembro de 2013 e do Anexo II deste Decreto terão prazo máximo de validade de
5 (cinco) anos e nos casos do art. 4º, I, II e III, da Lei Complementar nº 49, de 20 de
dezembro de 2013 e do Anexo I deste Decreto, terá prazo indeterminado.
§ 1º Nos casos do art. 4º, inciso V, da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro
de 2013 e do Anexo IV deste Decreto, as Licenças Ambientais de Operação (LO)
terão validade de acordo com o seu potencial poluidor, respeitado o prazo máximo
constante do caput deste artigo.
§ 2º A SVDS poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença Ambiental de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e
peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores
ou quando o objeto da licença exaurir-se na própria operação.
§ 3º O requerimento e o recebimento da Licença Ambiental de Operação (LO) deverão ser publicados em um periódico de circulação no município, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da publicação da sua expedição no Diário Oficial do Município, sob pena de seu cancelamento.
§ 4º Nos casos de obras públicas, considera-se a publicação no Diário Oficial do
Município para os fins de cumprimento do disposto no § 3º deste artigo.
Art. 30. A renovação da Licença Ambiental de Operação (LO) deverá ser requerida
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da expiração
de seu prazo de validade, que ficará automaticamente prorrogado até a manifestação
definitiva da SVDS.
§1º Nos casos do art. 4º, inciso IV, da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro
de 2013 e do Anexo II deste Decreto, as Licenças Ambientais de Operação (LO) para
as estações elevatórias de esgoto, cemitérios e serviços de triagem, coleta e armazenamento de resíduos sólidos não perigosos poderão ser renovadas, respeitado o prazo
máximo constante do caput deste artigo.
§ 2º Todas as atividades constantes do artigo 4º, inciso V da Lei Complementar nº 49,
de 20 de dezembro de 2013 e Anexo IV deste Decreto Regulamentador as Licenças
Ambientais de Operação (LO) poderão ser renovadas.
§ 3 º Não estão sujeitas à renovação da Licença Ambiental de Operação (LO) as outras obras de infraestrutura elencadas no art. 4º, inciso IV, da Lei Complementar nº 49,
de 20 de dezembro de 2013 e Anexo II deste Decreto e as constantes do art. 4º, incisos
I, II e III, da Lei Complementar nº 49/2013 e Anexo I deste Decreto.
§ 4º Não serão renovadas as Licenças Ambientais de Operação (LO) para os empreendimentos e atividades que se enquadrem nas seguintes situações:
I - não cumprirem as exigências técnicas e condicionantes constantes da Licença
Ambiental de Operação (LO);
II - apresentarem passivos ambientais não equacionados;

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br
CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.
Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.
ACERVO
Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/
Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas
junto à Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Esta publicação é Certificada Digitalmente, acesse o guia de Certificação Digital: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/guia.php .
Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.
IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Oficial do Município de Campinas e-mail: diario.oficial@ima.
sp.gov.br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.
Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

III - apresentarem débitos de multas aplicadas pela SVDS;
IV - não cumprirem as obrigações e exigências constantes de eventuais Termos de
Ajustamento de Conduta (TAC), firmados com a Municipalidade no que se refere às
exigências de cunho ambiental.
§ 5º Não sendo requerida a renovação de Licença Ambiental de Operação (LO) com
prazo de antecedência de 120 (cento e vinte) dias da referida Licença Ambiental, o
interessado deverá ingressar com o pedido de regularização do empreendimento ou
atividade, devendo paralisar suas atividades e submeter-se às medidas de poder de
polícia ambiental constantes deste Decreto.
SUBSEÇÃO IV
Das Autorizações Ambientais (ATZ)
Art. 31. Os requerimentos de Autorização Ambiental (ATZ) para supressão de vegetação, corte ou transplantio de árvore isolada, intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP) e movimentação de terra deverão ser instruídos com toda a
documentação estabelecida no Anexo III-A e Anexo III-SG, conforme o caso, deste
Decreto.
§ 1º Não serão aceitos e protocolizados pedidos de Autorização Ambiental (ATZ)
com documentação faltante, ficando a cargo do interessado a verificação da compatibilidade e veracidade das informações constantes nos documentos apresentados.
§ 2º Após a verificação preliminar da documentação, se a mesma estiver incompleta
ou não conforme com os Termos de Referência técnicos expedidos pela SVDS, o
interessado será convocado e terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para apresentar
referida documentação ou informações, após a publicação da convocação no Diário
Oficial do Município.
§ 3º Após o decurso de prazo do § 2º deste artigo, no caso de não atendimento do
pedido de complementação da documentação ou informações, a solicitação será indeferida e o processo arquivado.
§ 4º Nos processos de Autorização Ambiental em que houver evidências de que os
futuros impactos não serão mitigados a ponto de evitar riscos ambientais significativos, se o projeto for inviável ambientalmente, mediante parecer técnico da SVDS, por
apresentar conflito com a legislação vigente e requisitos técnicos da SVDS, a solicitação será indeferida e arquivada.
§ 5º Quando se tratar de implantação de empreendimento, obra ou atividade licenciados pela SVDS, as intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APP), supressão de vegetação, o corte de árvores isoladas, o transplantio e a movimentação de terra
deverão ser consideradas no licenciamento do empreendimento.
Art. 32. As Autorizações Ambientais do art. 31 deste Decreto serão concedidas após
avaliação técnica da SVDS e celebração de um Termo de Compromisso Ambiental
(TCA) para compensação e recomposição dos danos causados, com as seguintes cláusulas:
I - nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II - prazo de vigência do compromisso, variável em função da complexidade das
obrigações nele fixadas;
III - descrição detalhada de seu objeto, valor do investimento previsto e cronograma de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas a serem
atingidas;
IV - multas a serem aplicadas em decorrência da mora e do não cumprimento das
obrigações nele pactuadas;
V - foro competente para dirimir litígios entre as partes.
§ 1º A inexecução total ou parcial das obrigações constantes do TCA sujeitará a devedora ambiental ao pagamento de uma multa penal correspondente a 20 % (vinte por
cento) do valor total da recomposição e reparação do dano.
§ 2º A mora no cumprimento de qualquer dos prazos referentes às obrigações constantes do TCA sujeitará o devedor ambiental ao pagamento de uma multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor total da recomposição e reparação do dano.
§ 3º O Termo de Compromisso Ambiental (TCA) valerá como título executivo extrajudicial e terá efeitos na esfera civil e administrativa.
§ 4º O não cumprimento das cláusulas do TCA, dentro dos prazos fixados, implicará
a execução judicial das obrigações assumidas, sem prejuízo de outras obrigações assumidas pelo interessado ou aplicação de sanções administrativas por danos causados
pelo seu descumprimento.
§5º O Termo de Compromisso Ambiental (TCA) será firmado pelo Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ou pelo Diretor de
Licenciamento Ambiental da SVDS.
Art. 33. Quando a supressão de vegetação, corte ou transplantio de árvore isolada, intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) for relacionada a outro
licenciamento ambiental, as Autorizações Ambientais serão concedidas no curso do
processo de licenciamento, antes da emissão da Licença Ambiental de Instalação (LI),
mediante a celebração do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) a que se refere o
ar. 32 deste Decreto.
Art. 33. Para os casos de autorização para movimentação de terra, após a finalização
da atividade, o técnico procederá à vistoria e lavrará auto de inspeção e Termo de Recebimento (TR) para dar cumprimento ao Termo de Compromisso Ambiental (TCA).
§ 1º O interessado não poderá iniciar obra ou edificação antes da lavratura do Termo
de Recebimento (TR) expedido pela Coordenadoria de Suporte Geológico.
§ 2º No caso de descumprimento das obrigações constantes do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), a Coordenadoria de Suporte Geológico comunicará à Coordenadoria de Fiscalização e à Secretaria Municipal de Urbanismo para ciência e medidas
de poder de polícia complementares cabíveis.
Art. 34. Os casos de movimentação de terra integrantes de outros processos de licenciamento ambiental deverão ser analisados conjuntamente ao licenciamento ambiental
da obra ou atividade, bem como integrarão as exigências constantes das licenças ambientais emitidas, sendo dispensado nesse caso, a lavratura de Autorização Ambiental
e Termo de Compromisso Ambiental (TCA).
Art. 35. A SVDS poderá exigiras garantias reais de execução das medidas compromissadas, que serão fixadas nos Termos de Compromisso Ambiental (TCA), nos
termos da legislação vigente.
Art. 36. As compensações para a supressão de vegetação, corte de árvores isoladas e
intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) deverão ser realizadas conforme legislação específica vigente.
Art. 37. Em caso de licenciamento ambiental de obras, empreendimentos e serviços
públicos constantes dos Anexos I e II deste Decreto, que demandem licitação e/ou
financeiro público externo, poderão constar nas Licenças Ambientais Prévias emitidas
a documentação constante do Anexo III-A.
SUBSEÇÃO V
Do Exame Técnico Municipal (ETM)
Art. 38. O Exame Técnico Municipal (ETM) será emitido nos casos em que empreendimentos, obras, atividades ou serviços forem licenciados por outra esfera de governo,
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encaminhando-o para obtenção do licenciamento ambiental junto ao órgão estadual
ou federal competente.
§ 1º Para o pedido de Exame Técnico Municipal (ETM) visando à implantação de
empreendimentos imobiliários enquadrados no Anexo I deste Decreto, o interessado
deverá apresentar os documentos constantes do Anexo I-D e Anexo I-E deste Decreto.
§ 2º Para o pedido de Exame Técnico Municipal (ETM) visando à implantação de
obras de infraestrutura enquadrados no Anexo II deste Decreto, o interessado deverá
apresentar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), ou Relatório Ambiental Preliminar
(RAP), ou Estudo Ambiental Aplicado (EAA) ou outro documento a ser apresentado
ao órgão estadual ou federal competente para licenciamento ambiental da obra.
§ 3º Para o pedido de Exame Técnico Municipal (ETM) visando à intervenção em
áreas verdes enquadradas no Anexo III deste Decreto, o interessado deverá apresentar
a documentação constante do Anexo III-A.
§ 4º Para o pedido de Exame Técnico Municipal (ETM) visando implantar as atividades enquadradas no Anexo IV deste Decreto, o interessado deverá apresentar os
documentos constantes do Anexo IV-B deste Decreto.
§ 5º Para o pedido de Exame Técnico Municipal (ETM) para atividade minerária, o
interessado deverá apresentar:
I - Certidão de Uso e Ocupação do Solo atualizada, emitida nos últimos 180 (cento
e oitenta) dias;
II - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - comprovante de propriedade do imóvel ou apresentação de anuência, de quem o
seja, para exploração da substância mineral;
IV - procuração com firma reconhecida;
V - Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) satisfatório.
Art. 39. O Exame Técnico Municipal (ETM) expedido pela SVDS terá validade de
1 (um) ano.
SUBSEÇÃO VI
Do Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal (CDL)
Art. 40. O Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal (CDL)
será emitido pela SVDS quando o empreendimento, obra ou atividade não for passível
de licenciamento em nível local, de acordo com a Lei Complementar nº 49/2013.
Art. 41. Para o pedido de Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal (CDL) relativo aos empreendimentos imobiliários enquadrados no Anexo I
deste Decreto que tiverem alvará de aprovação e execução anteriores à legislação
municipal ambiental, o interessado deverá apresentar as licenças urbanísticas emitidas
e documentos constantes do Anexo I-F.
Art. 42. Para o pedido de Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal (CDL) relativo às atividades e obras de utilidade pública, em especial na conservação e manutenção da cidade, implantação e reforma de galerias de águas pluviais
e emissários de esgotos, travessias sobre cursos d´água, limpeza e desassoreamento
de córregos e lagoas, dentre outras, em caráter de urgência, quando de interesse da
Defesa Civil, nos termos do art. 8º, § 3º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de
2012, o interessado deverá apresentar o Relatório Ambiental Integrado (RAI) subscrito pelo responsável técnico pelo pedido de licenciamento e demais documentos
abaixo relacionados:
I - a justificativa para a obra, caracterizando a utilidade pública ou interesse social;
II - a descrição da obra a ser realizada, incluindo os equipamentos a serem utilizados,
período de execução, entre outros;
III - planta ou croqui em escala adequada indicando a área de intervenção necessária
para a execução da obra;
IV - localização exata em planta oficial do município;
V - informações sobre a dominialidade da área, se pública ou particular, e respectiva
documentação, caso necessária;
VI - responsável pela execução da obra;
VII - outorga de Recursos Hídricos, caso necessário.
Parágrafo único. Medidas mitigatórias e compensatórias decorrentes das obras realizadas nos termos do caput deste artigo deverão ser objeto de Termo de Compromisso
Ambiental (TCA) firmado junto à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.
SUBSEÇÃO VII
Do Termo de Indeferimento (TI)
Art. 43. O Termo de Indeferimento (TI) será emitido pela SVDS quando a obra ou atividade não atender aos requisitos ambientais pretendidos, mostrando-se inviável, ou
quando não forem cumpridas as exigências e condicionantes constantes das sucessivas
etapas do licenciamento, bem como dos prazos estabelecidos.
§ 1º Para os casos de emissão de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em caso
de não cumprimento das obrigações constantes do ajuste, será indeferido o pedido de
Licença Ambiental ou cassada a sua emissão na fase em que se encontra o processo
de licenciamento ambiental.
§ 2º Após a emissão do Termo de Indeferimento (TI) e transcorrido o prazo de recurso, o processo de licenciamento ambiental será arquivado.
§ 3º Uma vez arquivado o processo administrativo pelas razões expostas no caput
deste artigo, em havendo interesse, deverá o interessado ingressar com novo pedido de
licenciamento ambiental, recolhendo-se as respectivas taxas.
SEÇÃO II
Do Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS)
Art. 44. O Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS) é o procedimento administrativo pelo qual a SVDS pode emitir licenças ou autorizações ambientais conjunta e
simultaneamente, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar
e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de baixo impacto ambiental, conforme estabelecido na Lei Complementar nº
49, de 20 de dezembro de 2013, neste Decreto Regulamentador e em Deliberação do
Conselho Estadual de Meio Ambiente de que trata o art. 9º, XIV, “a”, da Lei Complementar Federal nº 140, de 08 de dezembro de 2011.
Art. 45. Poderão ser objeto de procedimento simplificado as seguintes edificações e
empreendimentos enquadrados no Anexo I deste Decreto:
I - Subdivisão de Glebas em áreas urbanas, desde que não implique a abertura de
novas vias de circulação, em consonância com o Decreto 17.742, de 22 de outubro de
2012;( ????)
II - empreendimentos licenciáveis a serem implantados em loteamentos aprovados
urbanisticamente e com Licença Ambiental de Operação emitida pela CETESB, condicionada à manutenção das características originais dos lotes aprovados.
§ 1º No caso do inciso I, serão emitidas as Licenças Ambientais Prévia, de Instalação
e Operação;
§ 2º No caso do inciso II, em havendo anexação de lotes, a edificação não poderá
ultrapassar o potencial construtivo dos lotes originais do loteamento, bem como a
tipologia original estabelecida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.

4

Diário Oficial do Município de Campinas

§3º No caso do inciso II, serão emitidas as Licenças Ambientais Prévia e de Instalação conjuntamente.
§4º Não se enquadram no disposto no inciso II os casos de anexação de lotes e adensamento populacional que exceda o licenciamento ambiental junto ao Estado.
Art. 46. Poderão ser objeto de procedimento simplificado as seguintes obras, atividades e empreendimentos enquadrados no Anexo II deste Decreto:
I - passarelas;
II- recuperação de aterros e contenção de encostas em vias municipais;
III - alargamento de vias públicas, limitado à largura máxima de uma faixa de rolagem da própria via a ser alargada, desde que não haja intervenções em taludes (cortes
e/ou aterros)
IV - implantação de bitola mista em linha férrea;
V - terminal de ônibus urbano/intermunicipal de passageiros, desde que a área já
tenha infraestrutura implantada;
VI - centro reservatório e distribuidor de água, estação elevatória de água e estação
elevatória de esgoto;
VII - coletores tronco e emissários;
VIII - desassoreamento de córregos e lagos em áreas urbanas;
IX - unidade de triagem de resíduos sólidos domésticos, desde que a área for menor
que a necessária ao licenciamento da edificação;
X - coleta de resíduos não perigosos, desde que os impactos ambientais diretos não
ultrapassem o território do município;
XI - subestações de energia elétrica e suas respectivas linhas de transmissão e de
distribuição;
XII - obras de infraestrutura destinadas aos serviços de telecomunicação e radiodifusão em área urbana, com exceção de dutos subterrâneos;
XIII - playgrounds, pistas de caminhada, academias de ginástica e demais equipamentos de lazer instalados em praças e ou parques públicos, cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território do município;
XIV - galerias de águas pluviais.
§ 1º No caso dos incisos I, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII e XIV, serão emitidas as Licenças Ambientais Prévia e de Instalação concomitantemente.
§ 2º No caso dos incisos II, III, IV, VIII e XI, serão emitidas as Licenças Ambientais
Prévia, de Instalação e Operação concomitantemente.
Art. 47. Poderão ser objeto de procedimento simplificado os seguintes casos de autorização para supressão de vegetação, corte de árvore isolada, intervenção em Áreas de
Preservação Permanente (APP) constantes do Anexo III deste Decreto:
I - corte de árvores isoladas exóticas em imóvel residencial unifamiliar, respeitado o
limite de 5 (cinco) indivíduos arbóreos;
II - empreendimentos do Anexo I que não implicarão em supressão de indivíduos
arbóreos, exceto quando houver Áreas de Preservação Permanente (APP) no imóvel.
§ 1º No caso do inciso I deste artigo, o licenciamento ambiental será autodeclaratório, mediante pagamento de taxa, apresentação dos documentos constantes do Anexo
III-A, exceto Laudo de Caracterização de Vegetação, seguido de expedição automática de Termo de Compromisso Ambiental (TCA) e, em havendo sua assinatura e
apresentação junto ao órgão ambiental, sequencialmente a expedição da respectiva
Autorização Ambiental.
§ 2º No caso do § 1º deste artigo, em havendo pedido concomitante de corte de árvores isoladas nativas e exóticas, deverá ser seguido os procedimentos da Subseção IV,
da Seção I, do Capítulo II, do Título II deste Decreto.
§ 3º No caso do inciso II, fica dispensado o laudo de caracterização de vegetação
desde que os indivíduos arbóreos estejam contemplados no Relatório Ambiental Integrado - RAI, acompanhado de relatório fotográfico das árvores.
Art. 48. Poderão ser obtidas as Licenças Ambientais Prévia, de Instalação e de Operação em apenas um momento, com a emissão de documento denominado Licença
Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação, todas as tipologias descritas no Anexo
IV deste Decreto, exceto aquelas:
I - que executem atividades de pintura em seu processo produtivo;
II - que possuam capacidade de armazenamento de gás liquefeito de petróleo - GLP
acima de 4.000 Kg (quatro mil quilogramas);
III - que armazenem ou processem produtos tóxicos ou produtos inflamáveis;
IV - que utilizem amônia ou outros gases refrigerantes em câmaras frias de refrigeração ou processos produtivos;
V - cujos efluentes líquidos gerados não possam ser lançados em rede pública coletora de esgotos ou demandem tratamento próprio;
VI - que gerem resíduos perigosos (Classe I) segundo a NBR 10004/2004;
VII - que emitam poluentes atmosféricos;
VIII - que possuam área construída da fonte de poluição ambiental maior que 300 m²
(trezentos metros quadrados);
IX - que não possuam o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Art. 49. Não poderão ser licenciados pelo procedimento ambiental simplificado os
empreendimentos e atividades:
I - que estejam inseridos em Unidades de Conservação (UC) de Uso Sustentável e/ou
em zonas de amortecimento de UC de Proteção Integral, nos termos da Lei n° 9.985,
de 18 de julho de 2000, no território do Município, exceto na hipótese do inciso I do
art. 47 deste Decreto;
II - em fase de regularização ambiental;
III - empreendimentos em que a área se encontra sob embargo por infração ambiental
ou urbanística, ou é alvo de Termo de Ajustamento de Conduta ou compromisso junto
ao Ministério Público, ou é objeto de ação judicial.
Parágrafo único. Em casos onde a UC de Proteção Integral não tenha definido a sua
zona de amortecimento por meio de Plano de Manejo, fica estabelecia uma área envoltória de 2 km (dois quilômetros) para a aplicação do inciso I deste artigo;
SEÇÃO III
Da Regularização Frente ao Licenciamento Ambiental
Art. 50. Serão objeto de regularização os empreendimentos ou atividades que se
encontrem em implantação, ocupados ou em operação sem as devidas licenças ou
autorizações ambientais da SVDS e que sejam licenciáveis em nível local, cujo procedimento será estabelecido nesta Seção.
Parágrafo único. Enquadram-se ainda nos casos de regularização estabelecidos nesta
Seção os empreendimentos ou atividades que tiverem suas Licenças Ambientais de
Instalação e Operação caducadas.
Art. 51. Os empreendimentos e atividades que estejam em implantação deverão solicitar a pertinente Licença em função da etapa a ser regularizada, podendo a expedição
das Licenças Prévias e de Instalação serem concomitantes, devendo o empreendedor
apresentar, além do relatório dos impactos causados e respectivas medidas mitigadoras, os documentos pertinentes a cada etapa do licenciamento, conforme o estabelecido neste Decreto.
§ 1º As obras e empreendimentos constantes do Anexo I deste Decreto seguirão os
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parâmetros e condições a seguir:
I - para os casos de empreendimentos aprovados anteriormente à vigência do Decreto
nº 16.973, de 04 de fevereiro de 2010, nos quais ocorra modificação com ampliação
nos termos do inciso I e III do Anexo I deste Decreto, a ampliação deverá ser regularizada ambientalmente;
II - para os casos de empreendimentos aprovados posteriormente à vigência do Decreto nº 16.973, de 04 de fevereiro 2010, com área aprovada em projeto inferior à linha
de corte constante do inciso I, sem Certificado de Conclusão de Obras (CCO) emitida
pela Secretaria de Urbanismo - SEMURB, nos quais haja ampliação em andamento ou
concluída, que somada à área original ultrapasse a linha de corte, o empreendimento
será objeto de regularização ambiental com incidência do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC);
III - caso a modificação seja solicitada antes da emissão do Alvará de Execução sem
que tenha havido início da obra, não haverá necessidade do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) no processo de regularização.
Art. 52. Para a regularização de empreendimentos instalados antes da instituição
do licenciamento ambiental municipalizado, será emitido Certificado de Dispensa de
Licença (CDL), exceto para os casos abaixo relacionados, para os quais serão emitidas
concomitantemente Licença Ambiental Prévia, de Instalação e Operação, em face da
necessidade de monitoramento continuado de sua operação:
I - estação elevatória de esgotos;
II - centro de reservação e distribuição de água tratada e estação elevatória de água;
III - unidades de reciclagem de resíduos;
IV - unidades de coleta de resíduos não perigosos;
V - subestações de energia elétrica.
Art. 53. Para os empreendimentos que já se encontram em atividade deverão ser
solicitadas a expedição das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação concomitantemente, cujos pedidos deverão ser instruídos com os documentos pertinentes a cada
etapa do licenciamento, bem como o relatório dos impactos causados e respectivas
medidas mitigadoras, em cada etapa de implantação e operação do empreendimento.
Parágrafo único. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a SVDS
contemplará as etapas de cumprimento do TAC e sua vinculação às Licenças e Autorizações Ambientais expedidas pela SVDS, se houver.
Art. 54. A Licença Ambiental de Operação (LO) referida nesta Seção somente será
expedida após o equacionamento dos passivos ambientais do empreendimento ou atividade, por meio do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e
comprovação da quitação de débitos de multas anteriores.
§ 1º A quitação das multas mencionadas no caput deste artigo será exigida somente
depois de esgotados todos os recursos administrativos.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às atividades constantes do Anexo
IV deste Decreto.
Art. 55. Não são passíveis de regularização ambiental:
I - obras e edificações em Área de Preservação Permanente, prevista no Código Florestal e em Área de Proteção Permanente, prevista na Lei Orgânica do Município e no
Plano Diretor do Município.
II - obras e edificações em fragmentos de cerrado, nos termos da legislação ambiental;
III - edificações, atividades e empreendimentos em áreas contaminadas que ainda
liberadas pela CETESB;
IV - edificações, atividades e empreendimentos em desacordo com a legislação urbanística e de saúde;
V- edificações, atividades e empreendimentos com impedimento expresso em Plano
de Manejo ou disposições da Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação;
VI - edificações, atividades e empreendimentos com impedimento por ato de tombamento, em ou área de interesse ambiental, desde que fundamentada;
Art. 56. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado pela SVDS com apoio
da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos terá prazo para execução das medidas
não superior a 3 (três) anos, para compensação e recomposição dos danos causados,
contendo as seguintes cláusulas:
I - nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;
II - prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de
três anos, com possibilidade de prorrogação, respeitado o limite temporal descrito no
caput deste artigo;
III - descrição detalhada de seu objeto, valor do investimento previsto e cronograma
físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas a serem
atingidas;
IV - as condições de emissão das licenças ambientais na fase correspondente em que
apresentar o processo de licenciamento ambiental respectivo, conforme indicado pela
área técnica.
V - multas a serem aplicadas em decorrência da mora e do não cumprimento das
obrigações nele pactuadas;
VI - foro competente para dirimir litígios entre as partes.
§ 1º A inexecução total ou parcial das obrigações constantes do TAC sujeitará a devedora Ambiental ao pagamento de uma multa penal correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor total da recomposição e reparação do dano.
§ 2º A mora no cumprimento de qualquer dos prazos das obrigações constantes do
TAC sujeitará a devedora ambiental ao pagamento de uma multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor total da recomposição e reparação do dano.
§ 3º O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) valerá como título executivo extrajudicial e terá efeitos na esfera civil e administrativa.
§ 4º O não cumprimento das cláusulas do TAC, dentro dos prazos fixados, implicará
a não emissão da Licença Ambiental de Operação (LO) e a execução judicial das obrigações assumidas, sem prejuízo de outras obrigações assumidas pelo interessado e da
aplicação de sanções administrativas por danos causados pelo seu descumprimento.
§ 5º A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não estará sujeita à
cobrança de taxa.
§ 6º Os Termos de Ajustamento de Conduta dispostos neste artigo podem também
contemplar projetos de acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência como
forma de compensação ambiental, mediante oitiva da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.
Art. 57. No caso de não cumprimento das exigências ou dos termos constantes do
TAC dentro dos prazos estipulados, a SVDS remeterá o Termo para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SMAJ para as medidas judiciais cabíveis.
Art. 58. As taxas referentes à análise dos requerimentos serão cobradas relativamente
a cada etapa do licenciamento constante do Anexo I da Lei Complementar nº 49, de 20
de dezembro de 2013, pelo valor triplicado das mesmas.
Art. 59. Não se aplica o disposto nesta Seção às regularizações ambientais de habita-

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

ções de interesse social de que trata o Capítulo IV do Título II deste Decreto.
SEÇÃO IV
Da Licença Específica Municipal para Mineração
Art. 60.O aproveitamento das substâncias minerais enquadradas na classe II, a que
se refere o artigo5ºdo Decreto-Lei Federal nº227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), bem como das substâncias minerais, a que se refere o artigo1ºda
Lei Federal nº6.567, de 24 de setembro de 1978, com redação dada pela Lei Federal
nº7.312, de 16 de maio de 1985, depende da licença municipal específica, nos termos
do artigo3ºda Lei Federal nº6.567, de 24 de setembro de 1978, suplementado pela Lei
8.879, de 08 de julho de 1996 e pelo que dispõe a Lei Orgânica do Município.
Art. 61. O requerimento objetivando a licença específica municipal deverá ser instruído com os seguintes elementos de informação e prova:
I - comprovante de propriedade do imóvel ou apresentação de autorização/anuência,
de quem o seja, para exploração da substância mineral;
II - Certidão de Uso e Ocupação do Solo;
III - memorial descritivo da área objeto do pedido, acompanhado das plantas de
detalhe de configuração final e de situação atual do meio físico e biótico, devidamente
assinadas por profissionais legalmente habilitados;
IV - prova da capacidade legal do requerente para o exercício da atividade;
V - plano de aproveitamento econômico da jazida (PAE), satisfatório.
§ 1º A planta de situação atual deverá conter informações do meio físico e biótico,
em escala 1:10.000 ou menor, planialtimétrica, georreferenciada em UTM (SIRGAS
2000), com as seguintes informações discriminadas na planta e na legenda:
a) cobertura vegetal;
b) área de vegetação a ser suprimida (discriminar a área total e a área referente ao
módulo que será licenciado);
c) identificação dos corpos d’água e nascentes;
d) Áreas de Preservação Permanente (APPs);
e) Perfil geológico, incluindo nível da água (N.A.) no subsolo.
§ 2º A planta de detalhe da configuração final da lavra deverá apresentar as delimitações da área da poligonal, do módulo de lavra e dos limites da propriedade; a localização do depósito de estéril e do depósito de rejeitos; configuração final da lavra (Pit
Final), com as cotas finais e conter uma tabela com as seguintes informações:
a) área de extração em hectares (ha), conforme a configuração final da lavra e em
acordo com o Plano de Aproveitamento Econômico;
b) substância mineral a ser extraída;
c) reserva mineral (minério e estéril) in situ, em metros cúbicos (m3);
d) método de lavra;
e) vida útil da jazida, em anos;
§ 3º A não apresentação dos documentos mencionados nos incisos I, II, III, IV e V
deste artigo implicará no indeferimento liminar do pedido e seu consequente arquivamento.
§ 4º Todas as plantas apresentadas e o Plano de Aproveitamento Econômico (PAE)
devem estar acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica
(ARTs).
§ 5º Para emissão da Licença Específica de Mineração será elaborado um Parecer
Técnico Ambiental (PTA), para o qual será gerada uma taxa correspondente ao valor
determinado no Anexo I, nº 2, da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de
2013.
§ 6º Poderá substituir o documento disposto no inciso II a anuência da Secretaria de
Urbanismo (SEMURB), Certificado emitido pelo Grupo de Análise de Projetos Específicos (GAPE) ou documento equivalente previstos em legislação específica;
Art. 62. O Termo de Compromisso Ambiental (TCA) legalmente firmado é obrigatório para garantir a recuperação da área a ser lavrada.
Parágrafo único. O Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) integrante
do licenciamento ambiental é o documento técnico de referência para o compromisso
firmado entre o minerador e a Prefeitura.
Art. 63. A licença será concedida por um prazo de até 5 (cinco) anos, podendo ser
renovada por igual período, obedecidas as condições deste Decreto.
CAPÍTULO II
Dos Procedimentos
SEÇÃO I
Das Disposições Gerais
Art. 64. O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá as seguintes etapas:
I - requerimento do interessado;
II - definição do órgão ambiental competente;
III - análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias;
IV - solicitação de esclarecimentos e complementações em decorrência da análise
dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados;
V - autorização do Órgão Gestor da Unidade de Conservação, quando se tratar de
empreendimentos em seus limites territoriais ou respectiva zona de amortecimento, ou
que causem impacto à UC;
VI - audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação estabelecida
neste Decreto Regulamentador;
VII - elaboração do Parecer Técnico Ambiental (PTA);
VIII - oitiva do COMDEMA ou Conselho afim ou Conselhos de Unidades de Conservação;
IX - comunicado ao interessado do parecer exarado pelo órgão consultado nos termos do inciso VIII, para eventual recurso, quando desfavorável ou favorável com
condicionantes;
X - emissão de Parecer Técnico Ambiental (PTA) conclusivo, levando-se em consideração a manifestação do controle social, eventual recurso do interessado e, quando
couber, parecer jurídico;
XI - deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.
XII - emissão dos documentos ambientais indicados no art. 6º da Lei Complementar
nº 49, de 20 de dezembro de 2013.
Parágrafo único. No ato da distribuição, o técnico da SVDS ao qual os autos forem
conclusos deverá, preliminarmente, observar a inserção do empreendimento em Unidade de Conservação ou Zona de Amortecimento, bem tombado ou área envoltória
correspondente ou outra afetação que exija manifestação de órgãos externos, aos quais
o pedido será remetido, simultaneamente, para a prévia manifestação competente.
Art. 65. A SVDS poderá solicitar esclarecimentos e complementações de elementos
ou documentos, decorrentes das análises do processo, de audiências públicas, autorização dos Órgãos e/ou Conselhos Gestores das Unidades de Conservação ou oitiva
do COMDEMA e, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando
os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios, por meio de
“Comunique-se” em Diário Oficial do Município e e-mail para o interessado.
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Art.66. O Parecer Técnico Ambiental (PTA) deverá ser encaminhado ao Diretor do
Departamento de Licenciamento Ambiental (DLA), o qual poderá acatar suas conclusões ou solicitar a revisão do PTA, justificando as alterações e/ou complementações
necessárias.
Art. 67. Após a finalização do Parecer Técnico Ambiental (PTA), o processo será remetido à Secretaria Executiva do COMDEMA e/ou Conselhos das Unidades de Conservação para o exercício do controle social, nos termos da Seção VI deste Capítulo.
Art. 68.É de inteira responsabilidade do interessado, previamente ao protocolo com
o pedido de licença ambiental, a verificação sobre a viabilidade do tipo e porte do
empreendimento com relação à Lei de Uso e Ocupação do Solo e demais normas urbanísticas e de planejamento urbano e ambiental do Município de Campinas.
Art. 69. Nos protocolados que apresentarem documentos incompletos, incorretos ou
necessitarem de complementação da documentação mínima exigida, considerando a
complexidade de cada caso, serão objetos de comunicados intitulados “Comunique-se”.
§ 1º A notificação do comunicado será feita por meio de publicação no Diário Oficial
do Município, com cópia do teor da publicação encaminhada via e-mail para o interessado e/ou proprietário e a consultoria ambiental, quando houver.
§ 2° O prazo para atendimento do comunicado será de 30 (trinta) dias a contar da data
de publicação no Diário Oficial do Município e e-mail para o interessado, e poderá ser
prorrogado, a pedido, no decorrer deste prazo, por igual período, por uma única vez.
Art. 70. O não atendimento aos comunicados nos prazos previstos no art. 71 deste
Decreto implicará o indeferimento do pedido, com posterior arquivamento do protocolado por abandono.
§ 1º O prazo para formalização do pedido de recurso de despacho de indeferimento
será de 20 (vinte) dias, a contar da data de publicação do referido despacho.
§ 2º Caso o interessado solicite o desarquivamento do processo, findo o prazo de
recurso de que trata o § 1º deste artigo, será necessário o recolhimento de nova taxa de
análise, bem como prestar os esclarecimentos necessários à sua continuidade.
§ 3º O arquivamento do procedimento de licenciamento ambiental, bem como o seu
indeferimento, não enseja a devolução dos valores recolhidos.
SEÇÃO II
Da publicidade
Art. 71. Os pedidos de licenciamento ambiental considerados de impacto local, sua
concessão e a respectiva renovação de licença, deverão ser publicados no Diário Oficial do Município de Campinas e disponibilizados no sítio eletrônico da SVDS.
Art. 72. As medidas de poder de polícia ambiental relacionadas ao licenciamento
ambiental deverão ser publicados no Diário Oficial do Município de Campinas e disponibilizados no sítio eletrônico da SVDS.
§1° A publicação será realizada semanalmente.
§2° Integrarão a publicação os autos administrativamente encerrados.
Art. 73. Em empreendimentos de impacto mais significativo, poderá ser exigida a
publicação em jornal periódico local de grande circulação, nos 15 (quinze) dias subsequentes à data do requerimento ou concessão da licença, observando os critérios
e modelos estabelecidos pela SVDS, estabelecidos em Resolução própria da SVDS.
§ 1ºCorrerão por conta do interessado todas as despesas e custos referentes à publicidade dos pedidos de licenciamento ambiental, exceto a publicação no Diário Oficial
do Município de Campinas, promovida pela SVDS.
§ 2º No caso de obras públicas, considera-se a publicação no Diário Oficial do Município para os fins de cumprimento do disposto no § 1º deste artigo.
SEÇÃO III
Dos Prazos Para as Análises e Retirada de Documentos
Art. 74. Os agentes de licenciamento ambiental observarão nas análises e emissões
dos documentos ambientais pela SVDS em sede de licenciamento ambiental para as
obras, empreendimentos e atividades constantes deste Decreto Regulamentador os seguintes prazos máximos:
I - Licença Ambiental Prévia (LP) - 60 (sessenta) dias;
II - Licença Ambiental de Instalação (LI) - 30 (trinta) dias;
III - Licença Ambiental Prévia e de Instalação (LP e I) - 60 (sessenta) dias;
IV - Licença Ambiental de Operação (LO) - 60 (sessenta) dias;
V - renovação de Licença de Operação (RLO) - 60 (sessenta) dias;
VI - regularizações - 90 (noventa) dias;
VII - Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS) - 30 (trinta) dias;
VIII - Autorização Ambiental (ATZ) - 60 (sessenta) dias;
IX - Termo de Compromisso Ambiental (TCA) - 60 (sessenta) dias;
X - Exame Técnico Municipal (ETM) - 90 (noventa) dias;
XI - Certificado de Dispensa de Licenciamento (CDL) - 30 (trinta) dias;
§ 1º Os prazos para expedição dos Exames Técnicos Municipais (ETM) relativos às
análises de Estudo Ambiental Aplicado (EAA), Relatório de Regularização Ambiental
(RRA), Relatório Ambiental Preliminar (RAP), Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) e outros documentos congêneres, são
de 120 (cento e vinte) dias.
§ 2º O prazo para expedição de Exames Técnico Municipal (ETM) para as atividades
do Anexo IV será de no máximo 30 (trinta) dias.
§ 3º A remessa simultânea de que trata o art. 64, parágrafo único, deste Decreto
suspenderá a fluência dos prazos descritos neste artigo, devendo os órgãos externos se
manifestar no prazo comum de 30 (trinta) dias, salvo disposição normativa específica
relacionada à Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Mata de Santa Genebra.
Art. 75. Para a expedição dos demais documentos e manifestações, o prazo será de 30
(trinta) dias, salvo disposições legais constantes de legislação específica.
Art. 76. A contagem dos prazos previstos nesta Seção será em dias úteis e serão suspensos em caso de “Comunique-se” para pedido de esclarecimentos ou documentos
adicionais, recursos administrativos, complementação de documentação pelo interessado, requerimento de audiências públicas, envio para a listagem, autorização dos Órgãos e/ou Conselhos Gestores das Unidades de Conservação e oitiva do COMDEMA,
ou de outros setores ou órgãos públicos.
Art. 77. Os prazos indicados nesta Seção são contados a partir da apresentação das
respectivas publicações, quando couber, e do comprovante do pagamento da respectiva taxa de análise.
Art. 78. O decurso dos prazos estabelecidos nesta Seção não implica na emissão
tácita do documento.
Art. 79. Será de 30 (trinta) dias o prazo para retirada de documentos em processos
administrativos físicos, após a convocação do interessado, sob pena de sua caducidade
e respectivo encaminhamento à Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e posterior
arquivamento do processo administrativo relativo ao licenciamento ambiental.
SEÇÃO IV
Do Requerimento de Sigilo
Art. 80. Será resguardado o sigilo industrial assim expressamente caracterizado e
justificado, a requerimento do interessado, nos processos em trâmite na SVDS.
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Art. 81. A solicitação de sigilo deverá ser protocolizada em conjunto com o requerimento, com exposição clara e precisa dos motivos que levam ao pedido.
Art. 82. A SVDS, no prazo de 10 (dez) dias, decidirá sobre a sua concessão, em decisão fundamentada, ficando suspenso o prazo para análise do documento.
§ 1º Cabe ao Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SVDS a decisão, após análise técnica e jurídica, sobre o fundamento e
motivos do pedido.
§ 2º A decisão será comunicada ao interessado por meio de publicação no Diário
Oficial do Município e por e-mail, cabendo recurso na forma prevista neste Decreto.
§ 3º O pedido e a concessão de sigilo, indicando-se as respectivas folhas do processo,
serão anotados na capa do processo administrativo físico relativo ao licenciamento
ambiental e no respectivo Parecer Técnico Ambiental (PTA), no caso de Licenciamento Ambiental on line.
SEÇÃO V
Da Participação Pública em Geral
Art. 83. É assegurado a todo cidadão o direito de manifestação no procedimento de
licenciamento ambiental e de consulta aos processos ambientais de seu interesse, na
forma prevista nesta Seção, ficando resguardado o sigilo protegido por lei.
Art. 84. Qualquer cidadão terá acesso às informações dos processos em trâmite na
SVDS, através de requerimento escrito, por meio do Sistema 156 em cumprimento
à legislação de acesso à informação, no qual assumirá a obrigação de não utilizar as
informações colhidas para fins comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito
autoral e de propriedade industrial, assim como de citar as fontes, caso, por qualquer
meio, venha a divulgar os aludidos dados.
Parágrafo único. Será suspenso o prazo estipulado na Seção III deste Capítulo do
protocolado que ainda estiver em análise durante o procedimento de informações.
Art. 85. Não serão abertas vistas às informações resguardadas dos processos em que
foi deferido o requerimento de sigilo, devendo a SVDS reduzir a termo a informação
solicitada e fornecê-la através de Certidão.
Art. 86. Em caso de pedido de vista de processo administrativo, a consulta será feita
no horário de atendimento da SVDS, mediante agendamento e na presença de um
servidor público, devendo-se anotar no processo o respectivo ato.
SEÇÃO VI - Da Autorização dos Órgãos Gestores de Unidades de Conservação (UC)
Art. 87. A SVDS encaminhará aos Órgãos Gestores das Unidades de Conservação todos os pedidos de licenciamento ambiental relativos a empreendimentos circunscritos
na respectiva Zona de Amortecimento ou que possam causar impacto à UC, estando a
emissão das licenças ambientais condicionada à autorização a que se referem o art. 36,
§ 3º da Lei nº 9.985/2000 e o art. 2º da Portaria Conjunta nº 01/2012.
§ 1º Os pedidos de Autorização para Licenciamento Ambiental (ALA) localizados
na Zona de Amortecimento da UC federal ARIE Mata de Santa Genebra deverão ser
instruídos com os seguintes documentos:
I - requerimento, disponibilizado em formulário próprio, devidamente preenchido;
II - cópia integral dos estudos ambientais exigidos para o licenciamento ambiental;
III - comprovante de recolhimento de custas.
§ 2º Ainda que não sujeitos a licenciamento ambiental, os empreendimentos situados
na Zona de Amortecimento da UC federal ARIE Mata de Santa Genebra dependerão
de aprovação do respectivo órgão gestor, por meio de Autorização Direta (AD), mediante a remessa do pedido, ao órgão administrativo competente, acompanhada dos
seguintes documentos:
I - descrição detalhada, com mapas ou croquis e localização;
II - cronograma de atividades;
III - expectativa de duração;
IV - dimensionamento do projeto ou atividade;
V - propostas para mitigação dos potenciais impactos à unidade de conservação;
VI - apresentação de documentação que se fizer necessária visando atender legislação
específica.
Art. 88. Inexistindo disposição normativa específica na esfera competente, o Órgão
Gestor deverá se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetiva disponibilização dos autos, não podendo a análise do pedido de licenciamento prosseguir sem
a manifestação respectiva.
§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a
elaboração de estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos
pelo responsável pela atividade ou empreendimento, dando-se ciência da suspensão
ao órgão licenciador.
§ 2º O responsável pela atividade ou empreendimento deverá atender à solicitação de
esclarecimentos ou complementações formulada pelo Órgão Gestor dentro do prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da respectiva notificação.
§ 3º O prazo estipulado no § 2º deste artigo poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado.
§ 4º A inobservância do prazo fixado no caput não enseja, de forma tácita, a concessão da Autorização para o Licenciamento Ambiental (ALA), nem implica a nulidade
de qualquer ato do procedimento.
Art. 89. O não cumprimento do prazo estipulado nos §§ 2º e 3º do artigo anterior
sujeita o responsável pela atividade ou empreendimento ao arquivamento de sua solicitação de autorização.
§ 1º O arquivamento do processo de autorização não impede a apresentação de novo
requerimento, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos neste Decreto,
mediante novo pagamento de custo de análise.
§ 2º Na apresentação de novo requerimento, alterações de projeto ensejam a realização e a apresentação de novos estudos.
SEÇÃO VII
Da Participação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) e Conselhos das Unidades de Conservação
Art. 90. A SVDS encaminhará à Secretaria Executiva do COMDEMA e dos Conselhos das Unidades de Conservação as listagens dos pedidos de licenciamento ambiental que já possuam análise prévia e com o Parecer Técnico Ambiental (PTA) elaborado, em até 05 (cinco) dias antecedentes de cada Reunião Ordinária do Conselho.
Art. 91. Os protocolos ficarão alocados junto à Secretaria Executiva do COMDEMA
e, quando for o caso, junto aos Conselhos das Unidades de Conservação, por 30 (trinta) dias ou prazo equivalente ao intervalo entre uma e a subsequente reunião ordinária
do referido órgão colegiado, para manifestação a respeito do licenciamento, findos os
quais deverão ser devolvidos para prosseguimento, com ou sem a sua manifestação,
devendo conter nos autos instrução a respeito da tramitação no Conselho.
Art. 92. Caberá ao COMDEMA e aos Conselhos das Unidades de Conservação,
quando necessário, solicitar esclarecimentos e complementações, por meio de Reunião Técnica Informativa, respeitado o prazo previsto no art. 91 deste Decreto.
Art. 93. É facultado às Secretarias Executivas do COMDEMA e dos Conselhos das
Unidades de Conservação existentes no Município ou que vierem a ser criados, unificar os procedimentos de envio, análise e apreciação dos respectivos órgãos de controle
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social de forma integrada.
Art. 94. Após o retorno do COMDEMA ou dos Conselhos das Unidades de Conservação, nos termos dos artigos anteriores, a SVDS dará continuidade à análise dos
pedidos.
Art. 95. O COMDEMA e/ou Conselhos das Unidades de Conservação existentes no
Município serão consultados posteriormente à expedição de Licença Ambiental Prévia
(LP), Autorização Ambiental (ATZ), Exame Técnico Municipal (ETM) e Certificado
de Dispensa de Licenciamento (CDL) pela SVDS quando tratar-se de:
I - obras de interesse da Defesa Civil, em caráter de urgência, destinadas à prevenção
e mitigação de acidentes em áreas urbanas, conforme artigo 8º § 3º da Lei Federal
12.651/12 (Código Florestal);
II - dispensa de Licenciamento Ambiental nos casos dos Anexos I e II deste Decreto;
III - cumprimento de decisão judicial ou Termo de Ajustamento de Conduta, em sede
de Ação Civil Pública ou outra ação coletiva;
IV - casos de licenciamento ambiental de obras, serviços e empreendimentos públicos habitacionais e/ou de saneamento, de interesse social, que dependam de tratativas
céleres para obtenção de financiamentos públicos;
V - Exames Técnicos Municipais referentes às atividades licenciadas pelo Anexo IV
deste Decreto;
VI - Licenciamento Ambiental Simplificado de intervenção em Áreas Verdes relativos ao artigo 47, inciso I deste Decreto.
SEÇÃO VIII
Da Suspensão e Desativação de Empreendimentos ou Atividades
Art. 96. A suspensão do funcionamento ou a desativação dos empreendimentos ou
atividades sujeitos ao licenciamento ambiental municipal deverá ser precedida de comunicação à SVDS, acompanhada de um Plano de Desativação, elaborado por profissional habilitado e submetido à aprovação prévia da CETESB, abordando os seguintes
aspectos:
I - Mitigação dos impactos causados na demolição;
II - plano de segregação e destinação final dos entulhos gerados;
III - desativação, desmontagem, limpeza e destinação dos equipamentos;
IV - caracterização, classificação e destinação final dos resíduos gerados na limpeza
dos equipamentos;
V - investigação preliminar e confirmatória de contaminação do solo e águas subterrâneas;
VI - plano de recuperação paisagística e revegetação;
VII - declaração do uso futuro da área.
§ 1° A apresentação do Plano de Desativação será obrigatória para as atividades constantes no Anexo IV deste Decreto que contemplem a geração de substâncias, efluentes
líquidos e resíduos sólidos perigosos em seu processo produtivo.
§ 2° A apresentação do Plano de Desativação para as atividades não enquadradas no
§ 1º deste artigo será definido por critérios a serem estabelecidos pelo corpo técnico
da SVDS, por meio de Termo de Referência específico.
§ 3° A necessidade da realização dos estudos dispostos no inciso V será definida pelo
órgão ambiental estadual.
Art. 97. Declarada a confirmação da contaminação da área, o órgão ambiental estadual assumirá o gerenciamento e fiscalização das ações necessárias para sua recuperação.
Art. 98. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN) da Prefeitura Municipal de Campinas procederá à anotação de confirmação de contaminação
no cadastro do imóvel, após o comunicado efetuado pela SVDS.
Parágrafo único. A anotação a que se refere o caput deste artigo também será efetuada
quando da comunicação de restrição de uso efetuada pelos órgãos estadual ou federal
de meio ambiente.
Art. 99. A SVDS somente procederá novos licenciamentos na área após a liberação
da mesma pelo órgão estadual de meio ambiente.
Art. 100. Após a restauração e/ou recuperação da qualidade ambiental, o empreendedor deverá apresentar um relatório final, acompanhado das respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART), atestando o cumprimento das normas estabelecidas
no Plano de Desativação.
Art. 101. O Termo de Encerramento será emitido pela SVDS quando verificada a
regularidade da desativação e a não existência de passivos ambientais na área, nos
termos do artigo 28 da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013.
§ 1º O Termo de Encerramento revoga a Licença Ambiental de Operação a partir de
sua data de expedição.
§ 2º Quando ocorrer a alteração de endereço da empresa, a emissão das licenças ambientais para as atividades no novo local estará condicionada à apresentação do Termo
de Encerramento (TE) para o local anterior.
SEÇÃO IX
Da Suspensão ou Cancelamento de Licenças e Autorizações
Art. 102. A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mediante decisão motivada, deverá suspender ou cancelar a licença ou autorização expedida, de ofício ou por provocação de interessados, quando ocorrer:
I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou autorização;
III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
IV - descumprimento do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) ou Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), firmados pelo empreendedor;
V - encerramento de atividades do Anexo IV deste Decreto.
Art. 103. O requerimento para a suspensão ou cancelamento de licença ou autorização, mediante provocação, deverá ser dirigido à Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, devendo indicar:
I - o nome, a qualificação e o endereço do requerente;
II - os fundamentos de fato e de direito do pedido;
III - a providência pretendida;
IV - as provas em que o requerente pretende ver juntadas aos autos.
§ 1º O requerimento será desde logo instruído com a prova documental de que o
interessado disponha.
§ 2º O requerimento será desde logo indeferido, se não atender aos requisitos dos
incisos I a III do caput deste artigo, notificando-se o requerente da decisão.
Art. 104. Em decisão motivada e fundamentada sobre o atendimento ou não da solicitação a que se refere o art. 103 deste Decreto, a Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável poderá, mediante comunicação prévia ao
interessado:
I - encaminhar os autos ao setor competente para prosseguimento;
II - rejeitar o pedido.
Art. 105. Após o recebimento do requerimento devidamente analisado, a Secretaria
Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável procederá à decisão em 30 (trinta) dias, que será publicada no Diário Oficial do Município.
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Art. 106. Uma vez decidido, de ofício ou por provocação, pela suspensão ou cancelamento de autorização ou licença, as obras ou atividades devem ser interrompidas.
§ 1º As obras ou atividades interrompidas em virtude da suspensão da licença somente poderão ser retomadas quando equacionadas as irregularidades e os riscos que
ensejaram a suspensão.
§ 2º No caso de cancelamento da licença, as obras ou atividades deverão ser imediatamente cessadas e somente poderão ser retomadas após a obtenção de nova licença
pelo interessado.
Art. 107. A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável poderá majorar as condicionantes e medidas de controle, de ofício ou a requerimento do interessado, para que sejam sanadas as irregularidades e os riscos que
determinaram a suspensão.
Parágrafo único. O requerimento do responsável pela obra, empreendimento ou atividade de saneamento de irregularidades previsto no caput deste artigo deverá ser dirigido à SVDS em até 20 (vinte) dias, contados da data da publicação do “comunique-se”
no Diário Oficial do Município do ato em questão.
Art. 108. Das decisões proferidas nesta Seção cabe recurso nos prazos estipulados
neste Decreto.
CAPÍTULO III
Dos incentivos às práticas sustentáveis
Seção I - Dos tipos de Incentivo??
Art. 109. Com o objetivo de promover ações e práticas sustentáveis destinadas à
redução dos impactos ambientais em empreendimentos, obras e atividades de impacto
local, ficam criadas as seguintes formas de incentivos:
I - Incentivos financeiros, com desconto cumulativo no valor das taxas de análises de
licenciamento ambiental, como previstos no § 5° do art. 11 da Lei Complementar nº
49, de 20 de dezembro de 2013;
II - Selo de Sustentabilidade (Selo S), ?certificação emitida pelo Município de Campinas, atestando a adoção, por parte do empreendedor, de práticas sustentáveis.
Seção II - Dos Incentivos Financeiros?
Art. 110. Os incentivos financeiros serão fornecidos na forma de descontos cumulativos no valor das taxas de licenciamento ambiental?,? até? o máximo de? 50% (cinquenta por cento), a requerimento do interessado, conforme critérios apresentados a
seguir:
I - minimização e reciclagem internas de resíduos no empreendimento - 10% (dez por
cento) do valor de cada taxa;
II - reúso de água e aproveitamento de água pluvial - 10% (dez por cento) do valor
de cada taxa;
III - utilização de tecnologias limpas (produção mais limpa) - 10% (dez por cento)
do valor de cada taxa;
IV - permeabilidade do terreno em taxa maior do que a exigida no Plano Diretor,
incluindo adicional de área formado por dispositivo denominado “telhado verde”? 10% (dez por cento) do valor de cada taxa;?
V - utilização de madeira certificada e uso racional de recursos naturais ??- 10% (dez
por cento) do valor de cada taxa;?
Art. 111. A avaliação dos projetos descritos no artigo anterior?, a análise? ?e concessão dos incentivos financeiros?, ? ficar?ão? a cargo da Diretoria de Licenciamento
Ambiental, ouvido?s? os setores técnicos competentes;???
§ 1º Somente receberão os descontos os projetos que comprovarem a utilização e/ou
viabilidade técnica para o empreendimento ou atividade e estiverem acompanhados
das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), quando couber, ou
documento de certificação similar.
§ 2º ?C?aberá ao corpo técnico da SVDS a elaboração dos termos de referência e a
descrição e formas de verificação dos itens relacionados no art. 110 deste Decreto.??
§ 3º No caso de constatação de não cumprimento ou não implantação dos projetos apresentados para obtenção de descontos, estes valores deverão ser ressarcidos à
SVDS quando da solicitação da Licença Ambiental de Operação (LO), corrigidos pela
Unidade Fiscal de Campinas (UFIC).
?Seção III - Do Selo de Sustentabilidade (Selo S)
?Art. 112. O Selo de Sustentabilidade (Selo S) é de solicitação opcional e aplicável
aos projetos em processo de licenciamento ambiental referentes a novas edificações de
uso residencial, comercial, misto ou institucional, obras de infraestrutura e atividades
de impacto local.
Parágrafo unico. São elegíveis à obtenção do Selo de Sustentabilidade (Selo S) os
empreendimentos, obras e atividades que comprovarem, além d?e todos ?os incentivos descritos no art. 110 deste Decreto, no mínimo 05 (cinco) ações, a seguir descritos:
I - redução da emissão de gases causadores do efeito estufa (GEE);
II - redução da quantidade de efluentes gerados pelos processos e/ou atividades;
III - paisagismo que utilize apenas e exclusivamente espécies arbóreas ?e ?arbustivas
nativas regionais e herbáceas não invasoras;
IV - uso de materiais sustentáveis;
V - soluções passivas de conforto ambiental (acústico, térmico e iluminação);
VI - reutilização/redução de matéria-prima;
VII - apresentação de outras certificações ambientais validadas pela equipe técnica
?da ?SVDS;
VIII - inclusão de reeducandos egressos do sistema penitenciário? nas contratações
para o empreendimento, obra ou atividade?;
IX - medidas de acessibilidade adotadas além das obrigações legais;
X - medidas de meio ambiente de trabalho e capacitação dos trabalhadores além das
exigências legais;
XI - criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no imóvel, nos
termos da Lei Federal nº 9.985/2000.
XII - adoção de tecnologias que contribuam para o uso racional de água e energia;
XIII - outras ações de cunho socioambiental apresentadas pelo empreendedor e validadas pela SVDS.
§ 1º A forma de apresentação, os itens a serem observados, a pontuação e a fase do
licenciamento ambiental que deverão ser considerados para a obtenção do Selo de
Sustentabilidade (Selo S) serão descritos em ato normativo a ser expedido pela SVDS.
§ ?2?º Ficará a cargo de um grupo técnico composto por 5 (cinco) servidores de carreira? da SVDS?, presidido pela Diretoria de Licenciamento Ambiental, a atribuição
de opinar pela concessão do Selo de Sustentabilidade (Selo S), sendo sua concessão
ato privativo do Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
§? 3?º A obtenção do Selo de Sustentabilidade (Selo S) não exime o interessado
do cumprimento integral da legislação ambiental, urbanística e demais normas legais
aplicáveis.
§ 4º O Selo de Sustentabilidade (Selo S) terá validade de 2 (dois) anos.????
§ ?5?º O Selo de Sustentabilidade (Selo S) poderá ser cassado em situações de inexecução ou inefetividade das medidas apresentadas.
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Art. 113. O Selo de Sustentabilidade (Selo S) poderá ser utilizado uma única vez
para solicitação de prioridade no início da análise em um próximo empreendimento,
obra ou atividade a ser licenciada na SVDS, tendo o mesmo prioridade sobre qualquer
outro requerimento da mesma espécie.
§ 1º A forma de utilização do Selo de Sustentabilidade (Selo S) como mecanismo
de prioridade no início da análise será descrito em ato normativo a ser expedido pela
SVDS.
§ ?2?º A prioridade no inicio de análise aqui mencionada é atribuída sem prejuízo a
demais análises prioritárias, tais como obras de interesse público ou social.
CAPÍTULO IV
Do Licenciamento Ambiental para fins de Regularização Fundiária de Interesse Social
Art. 114. O licenciamento ambiental para fins de regularização fundiária de interesse
social dos parcelamentos irregulares implantados no Município de Campinas será regido por este Decreto, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.977/09, da Resolução CONAMA 369/2006, da Lei Municipal nº 11.834/03, do Decreto Municipal
nº 14.776/04 e demais normas pertinentes.
Parágrafo único. Considera-se parcelamento irregular de interesse social aquele mapeado no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.
Art. 115. O processo de regularização poderá ser iniciado mediante requerimento:
I - dos moradores, de forma individual ou coletiva;
II - do proprietário da gleba;
III - das cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano
ou regularização fundiária;
IV - ex officio, pela Prefeitura Municipal de Campinas.
Art. 116. Para viabilizar a regularização fundiária de interesse social os setores
competentes deverão definir, baseados no levantamento planialtimétrico cadastral e
demais elementos pertinentes, as diretrizes urbanísticas e ambientais específicas de
regularização, preservando, sempre que possível, a tipicidade da ocupação local, ressalvadas as situações de risco, as áreas impróprias ao uso habitacional e áreas com
vulnerabilidade ambiental, nos termos da legislação ambiental vigente.
§ 1º Compete à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SVDS) definir a viabilidade ambiental de regularização, as condições de
regularização e expedir os atos de licenciamento.
§ 2º Compete à Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), após consulta à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), definir as
diretrizes urbanísticas de regularização, determinar as condições de regularização e
expedir os atos de aprovação do parcelamento para fins de regularização.
§ 3º Para fins do disposto neste Capítulo, entende-se por levantamento planialtimétrico cadastral o documento que contemple todos os elementos naturais e antrópicos
constantes na área.
§ 4º Para fins do disposto neste Capítulo, entende-se por áreas de vulnerabilidade
ambiental os locais onde haja possibilidade de ocorrência de acidentes que resultem
em dano ambiental capaz de comprometer a população ou um ecossistema.
Art. 117. O pedido de Parecer de Viabilidade Ambiental (PVA), de definição das
condições de regularização e de expedição do Certificado de Regularização Ambiental
(CRA) deverá ser instruído com os documentos constantes do Anexo V.
Parágrafo único. O Relatório Ambiental Integrado de Regularização Fundiária, indicado no item 14 do Anexo V deste Decreto, a ser elaborado por profissional legalmente habilitado, deverá conter, minimamente, as informações e documentos indicados
no Anexo V-A.
Art. 118. O Município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária de interesse social em Áreas de Preservação Permanente (APP), ocupadas até 31 de
dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo técnico
comprove que esta intervenção implica em melhoria das condições ambientais em
relação à situação de ocupação irregular anterior.
Parágrafo único. O estudo técnico referido no caput deste artigo deverá ser elaborado
por profissional legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização fundiária e conter, no mínimo, as informações exigidas no Relatório Ambiental
Integrado de Regularização Fundiária.
Art. 119. O Parecer de Viabilidade Ambiental (PVA) deverá apontar, no mínimo:
I - as medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade urbanística, social
e ambiental da área ocupada, incluindo as compensações urbanísticas e ambientais
previstas em lei;
II - as condições para promover a segurança da população em situações de risco,
considerado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;
III - as medidas previstas para adequação da infraestrutura básica, composta de:
a) drenagem de águas pluviais urbanas;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica;
e) limpeza urbana e coleta e manejo de resíduos sólidos.
Art. 120. Após a elaboração do Parecer de Viabilidade Ambiental (PVA) pela SVDS
e da definição das diretrizes urbanísticas de regularização pela SEHAB, havendo a necessidade de executar intervenções tais como remoções, reassentamentos, readequação de quadras e sistema viário, obras de infraestrutura e melhoramentos, os setores
competentes expedirão as licenças e autorizações devidas, mediante a apresentação
dos projetos executivos pertinentes, nos termos do presente Decreto.
Art. 121. Executadas as intervenções e promovidas as adaptações eventualmente
exigidas e estando o projeto do parcelamento apto a ser reconhecido pelo Município, a
SVDS expedirá Certificado de Regularização Ambiental (CRA) e a SEHAB expedirá
Certificado de Aprovação para fins de Regularização (CAR) ou o Auto de Regularização (AR), nos termos definidos no Decreto nº 14.776/2004, mediante a apresentação
dos seguintes documentos complementares:
I - 05 (cinco) vias de plantas do loteamento e mídia contendo o respectivo arquivo
em extensão DWG;
II - 03 (três) vias do memorial justificativo do loteamento e descritivo dos lotes, das
áreas públicas e das vielas sanitárias, e mídia contendo o respectivo arquivo digital;
III - documentos que comprovem a existência da infraestrutura básica;
IV - comprovantes de atendimento de todas as condições constantes do Parecer de
Viabilidade Ambiental (PVA), emitido pela SVDS e na diretriz urbanística de regularização, emitida pela SEHAB.
Art. 122. Tratando-se de regularização de loteamentos implantados sobre áreas públicas municipais ou de loteamentos cuja regularização foi assumida ex officio pelo
Município, os estudos, projetos, laudos serão elaborados pelo corpo técnico da SVDS,
SEHAB e, quando o caso, pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutu-
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ra - SEINFRA e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMSP.
Parágrafo único. Havendo necessidade, as Secretarias Municipais poderão, mediante
previsão orçamentária e prévia licitação, contratar estudos, projetos, serviços e obras
necessários à regularização.
Art. 123. Ficam isentos do pagamento de taxas e emolumentos incidentes sobre as
análises e aprovações os casos de que trata este Capítulo, nos termos dispostos no art.
16 da Lei nº 11.834/03.
TÍTULO III
Da Fiscalização e Aplicação de Sanções Administrativas
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 124. Compete à Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da SVDS, além das
atribuições descritas no art. 4º, a fiscalização e aplicação das normas contidas neste
Decreto, assim como das demais normas aplicáveis ao controle da degradação ambiental de âmbito Federal, Estadual e Municipal, em especial:
I - apurar infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;
II - impor as sanções;
III -manifestar-se quanto à defesa ou impugnação;
IV - zelar pelo sistema recursal.
CAPÍTULO II
Da Fiscalização Ambiental e Aplicação de Sanções Administrativas
Art. 125. Considera-se infração administrativa ambiental, para os efeitos deste Decreto, toda ação ou omissão que viole as regras de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do meio ambiente, ou que importe na inobservância de preceitos estabelecidos e/ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos
ambientais desta e de outras esferas de governo.
§ 1° As infrações administrativas identificadas durante o processo de licenciamento
ambiental serão apuradas e tratadas em protocolo próprio, ficando a emissão das licenças condicionada ao cumprimento das penalidades impostas pela Coordenadoria
de Fiscalização Ambiental.
§ 2° O cumprimento das penalidades e das exigências dela decorrentes será atestado
pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental.
§ 3º Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o agente autuante certificará o
ocorrido nos autos e encaminhará o processo à Diretoria de Licenciamento Ambiental
para conhecimento.
Art. 126. As infrações às disposições deste Decreto Regulamentador, bem como das
normas, padrões e exigências técnicas dele decorrentes serão, a critério da autoridade
competente, classificadas em leves, graves e gravíssimas, levando-se em conta:
I - a intensidade, magnitude a abrangência do dano, efetivo ou potencial;
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
III - os antecedentes do infrator, e;
IV - a capacidade econômica do infrator.
SEÇÃO I
Das Circunstâncias Agravantes e Atenuantes
Art. 127. A autoridade competente, por ocasião da lavratura do auto de infração ou
da análise do recurso, deverá observar a existência de circunstâncias agravantes e
atenuantes da pena.
Art. 128.São consideradas circunstâncias atenuantes:
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do autuado;
II- arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação e contenção do dano, e limitação significativa da degradação ambiental causada;
III - comunicação prévia pelo autuado do perigo iminente de degradação ambiental.
Art. 129.São circunstâncias agravantes o cometimento de infração ambiental:
I - para obter vantagem pecuniária;
II - coagindo outrem para a execução material da infração;
III - concorrendo para danos à propriedade alheia;
IV - atingindo áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;
VI - em domingos ou feriados;
VII - à noite;
VIII - em épocas de seca ou inundações;
IX - mediante fraude ou abuso de confiança;
X - mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
XI - no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
XII - facilitada por funcionário público no exercício de suas funções;
XIII - no exercício de atividades econômicas financiadas direta ou indiretamente por
verbas públicas.
SEÇÃO II
Das Penalidades
Art. 130. As infrações às disposições deste Decreto, bem como das normas, padrões
e exigências técnicas dele decorrentes serão, a critério da autoridade competente, punidas com as seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa de 80 a 80.000 vezes o valor da Unidade Fiscal do Município de Campinas - UFIC;
III - interdição temporária ou definitiva;
IV - embargo; e
V - demolição.
Parágrafo único. As penalidades constantes do caput deste artigo poderão ser impostas individual ou cumulativamente, excetuando-se a cumulatividade entre as previstas
nos incisos I e II.
Art. 131. Responderá pela infração, solidariamente, quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.
Parágrafo único.Os autos de infração deverão ser lavrados individualmente, para
cada pessoa que tenha participado da prática da infração, sendo-lhes imputadas as
sanções na medida da sua culpabilidade.
Art. 132.Não será concedida qualquer licença pela Secretaria Municipal do Verde,
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SVDS se o infrator não comprovar a
quitação de débitos decorrentes de aplicação de multas ou se não forem equacionados
todos os passivos ambientais existentes no estabelecimento ou obra.
Parágrafo único. Os passivos ambientais poderão ser equacionados por meio da assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ficando o interessado sujeito às
contrapartidas, garantias e demais compensações dos danos causados, nos termos da
legislação vigente, independentes das obrigações de fazer.
Art. 133. No exercício da ação fiscalizadora, fica assegurada aos agentes de fiscalização e licenciamento da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SVDS, devidamente identificados, a entrada a qualquer dia
e hora, e a permanência pelo tempo que se tornar necessário, em estabelecimentos e
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propriedades públicas ou privadas.
Parágrafo Único. Os agentes, quando obstados, poderão requisitar força policial para
garantir o exercício de suas atribuições.
Art. 134.A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental promoverá, sempre que couber,
a comunicação da ocorrência da infração ambiental ao Ministério Público, acompanhada do histórico do caso.
Art. 135. É competência da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental a apuração de
infrações independente do domicílio do peticionário ou do autuado ou do lugar em que
foi constatada a infração.
SUBSEÇÃO I
Da Advertência
Art. 136. A penalidade de advertência será aplicada quando a multa cominada não
ultrapassar o valor de 200 (duzentas) UFIC’s, salvo disposição legal específica, ou
que, no caso de multa por unidade de medida, não exceda o valor referido, devendo
ser fixado prazo para que sejam sanadas as irregularidades.
Parágrafo único. Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de cumprir integralmente as exigências impostas, o agente autuante certificará o ocorrido e indicará a
sanção de multa relativa à infração praticada, reabrindo prazo para a defesa.
Art. 137. Fica vedada a aplicação da penalidade de advertência no período de 3 (três)
anos contados da lavratura do último auto de infração.
Art. 138. A penalidade de Advertência será aplicada pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da SVDS.
Art. 139. A penalidade de Advertência será aplicada quando for constatada uma única
infração isoladamente, durante a mesma diligência, quando cabível, conforme regras
contidas neste Decreto.
SUBSEÇÃO II
Das Multas
Art. 140. A penalidade de multa será imposta quando o valor cominado ultrapassar
o valor de 200 (duzentas) UFICs, ou quando da reincidência a uma infração que foi
sancionada com a aplicação de penalidade de advertência.
§ 1º A penalidade de multa será aplicada pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da SVDS.
§ 2º As penalidades de multa serão aplicadas em valor dobrado no caso de ocorrência de infrações em Áreas de Preservação Permanentes (APP), Áreas de Proteção
Permanentes (APP) e áreas inseridas nas Unidades de Conservação existentes ou que
venham a existir no território do município após a publicação deste Decreto.
Art. 141.A penalidade de multa será imposta, observados os seguintes valores base:
I - de 80 a 8.000 vezes o valor da UFIC nas infrações leves;
II - de 8.001 a 40.000 vezes o valor da UFIC nas infrações graves;
III - de 40.001 a 80.000 vezes o valor da UFIC nas infrações gravíssimas.
§ 1° A multa será recolhida com base no valor da UFIC à data de seu efetivo pagamento.
§ 2° Ocorrendo a extinção da UFIC, adotar-se-á, para os efeitos deste Decreto Regulamentador, o índice que a substituir.
Art. 142.A multa terá por base, quando for o caso, a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.
Parágrafo único. Os agentes de fiscalização ambiental poderão especificar a unidade
de medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental objeto da infração.
Art. 143. Nos casos de infração continuada, a critério da SVDS, poderá ser imposta
multa diária de 8 a 8.000vezes o valor da UFIC.
§ 1º Considera-se infração continuada a fonte degradadora do meio ambiente que:
I - estando em atividade ou operação, não esteja provida de meios tecnicamente
adequados para evitar o lançamento ou a liberação de poluentes no ar, nas águas ou
no solo;
II - em instalação ou já instalada e em funcionamento, sem as necessárias licenças
emitidas pela SVDS;
III - permaneça descumprindo exigências técnicas ou administrativas impostas pela
SVDS, após o decurso de prazo concedido para sua correção.
§ 2º O valor da multa diária será determinado com base nos valores das multas simples divididos por 10 (dez) dias-multa, sendo expedida a cada período de 30 (trinta)
dias uma Guia para Recolhimento de Multa no valor total acumulado.
§ 3º A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado apresentar à SVDS documentos que comprovem a regularização da situação que deu causa à
lavratura do auto de infração, sendo expedida a Guia para Recolhimento de Multa no
valor de tantos dias multa quanto tenha perdurado a infração, mesmo que não ultrapasse os 30 (trinta) dias.
§ 4º Caso a SVDS verifique que a situação que deu causa à lavratura do auto de
infração não foi regularizada, a multa diária voltará a ser imposta desde a data em que
deixou de ser aplicada, sendo notificado o autuado, sem prejuízo da adoção de outras
sanções previstas neste decreto.
§ 5º A penalidade de multa diária será aplicada pela Coordenadoria de Fiscalização
Ambiental da SVDS.
Art. 144. A reincidência, caracterizada pelo cometimento de nova infração no período
de 5 (cinco) anos contados da emissão do último auto de infração, implica:
I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou
II - aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta.
Art. 145. As multas poderão ter a exigibilidade do seu pagamento suspensa quando o
infrator, nos termos e condições aceitas e aprovadas pela SVDS, obrigar-se à adoção
de medidas especificadas para fazer cessar e corrigir a degradação ambiental, nos termos do art. 56 deste Decreto.
§ 1º Cumpridas todas as obrigações assumidas pelo infrator por meio do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), a multa poderá ter redução de até 40% (quarenta por
cento) de seu valor.
§ 2º O infrator não poderá beneficiar-se da redução da multa prevista neste artigo
se deixar de cumprir, parcial ou totalmente, qualquer das medidas especificadas, nos
prazos estabelecidos.
§ 3º O infrator somente poderá beneficiar-se da redução do valor da multa de que trata
o § 1º deste artigo se a recuperação se der em caráter voluntário.
§ 4º O benefício da redução dos valores de multas somente poderá ser concedido uma
vez a cada 5 (cinco) anos.
SUBSEÇÃO III
Do Embargo, da Demolição e da Interdição
Art. 146. As penalidades de embargo e de demolição serão aplicadas no caso de obras
e construções executadas sem as devidas licenças ou autorizações da SVDS, ou em
desacordo com as mesmas.
§ 1º O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em
áreas da propriedade ou posse não correlacionadas com a infração.
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§ 2º A penalidade de Embargo suspende os efeitos das eventuais licenças ambientais
concedidas.
Art. 147. A sanção de demolição de obra será aplicada pela Diretoria de Licenciamento Ambiental em conjunto com a Coordenadoriade Fiscalização Ambiental, após
o contraditório e ampla defesa, quando:
I - verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo
com a legislação ambiental;
II - a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização.
§ 1º A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, após o julgamento do auto de infração.
§ 2º As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que
será notificado para realizá-la
ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela
administração.
§ 3º Nos casos em que a demolição for promovida pela Prefeitura Municipal de
Campinas ou terceiro por esta contratado, os custos deverão ser registrados por documentos próprios, para posterior cobrança junto ao infrator.
§4º Não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante laudo técnico,
for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua
manutenção, caso em que a autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada,
deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à
cessação e mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor.
§5º A penalidade de demolição anula todas as eventuais licenças ambientais concedidas anteriormente.
Art. 148. A penalidade de interdição, temporária ou definitiva, será imposta pela Diretoria de Licenciamento Ambiental em conjunto com a Coordenadoriade Fiscalização
Ambiental, após contraditório e ampla defesa, nos seguintes casos:
I - quando da ocorrência de perigo iminente ao meio ambiente ou à saúde pública;
II - após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias de multa diária imposta.
§ 1º A imposição de penalidade de interdição, se definitiva, acarretará a cassação
da licença de Operação e, se temporária, sua suspensão pelo período em que durar a
interdição.
§ 2º A imposição de penalidade de interdição temporária será imposta pelo período
necessário à correção das pendências e passivos ambientais do empreendimento ou
atividade;
§ 3º A interdição definitiva será imposta nos casos onde há impedimento legal para o
funcionamento de empreendimento ou atividade, ou quando não seja possível a correção das pendências e passivos ambientais.
Art. 149.Os Autos de Embargo e Interdição deverão delimitar, com exatidão, a área
ou local embargado e as atividades a serem paralisadas.
§ 1º Quando o autuado, no mesmo local, realizar atividades regulares e irregulares,
o embargo circunscrever-se-á àquelas irregulares, salvo quando houver risco de continuidade infracional ou impossibilidade de dissociação.
§ 2º O Embargo será revogado pela autoridade competente mediante a emissão de
licenças, autorizações ou documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
Art. 150. Verificado o descumprimento do embargo, demolição ou interdição, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental deverá autuar o infrator através da aplicação
de multa.
SEÇÃO III
Do Processo Administrativo para Apuração de Infrações Ambientais
SUBSEÇÃO I
Da Notificação
Art. 151.Ao apurar a infração, o Agente de Fiscalização lavrará o Auto de Inspeção
solicitando informações, documentos ou adoção de providências pertinentes à proteção do meio ambiente.
Parágrafo único. O Auto de Inspeção, como instrumento que visa dar início à apuração de infrações contra o meio ambiente, será utilizado quando necessário para formalização da vistoria e elucidação de fatos que visem esclarecer possível situação de
ocorrência de infração.
Art. 152. Os autos de infração serão lavrados em formulário específico, pelo Coordenador de Fiscalização Ambiental.
Parágrafo úico. O Coordenador deverá ser devidamente identificado por nome, matrícula funcional e assinatura, contendo descrição clara e inequívoca da irregularidade
imputada, dos dispositivos legais violados, das sanções indicadas, inclusive valor da
multa em UFICs, bem como qualificação precisa do autuado com nome, CPF ou CNPJ
e, quando houver, endereço completo.
Art. 153. No caso de recusa do autuado ou preposto em assinar ou receber os Auto
de Inspeção ou Infração, o fato deverá ser certificado no documento, corroborado
por uma testemunha, que poderá ou não ser funcionária da SVDS, para caracterizar a
ciência e o início da contagem do prazo para defesa.
§ 1º O Agente de Fiscalização que fará a certificação de que trata o caput não poderá
figurar como testemunha.
§ 2º No caso de evasão do autuado ou impossibilidade de identificá-lo no ato da fiscalização, deverá ser lavrado relatório contendo todas as informações disponíveis para
facilitar a identificação futura do mesmo.
Art. 154. As notificações serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial
do Município.
§ 1º Valendo-se de critérios de oportunidade e conveniência, a Administração Pública poderá realizar a notificação de modo pessoal, que será feita mediante ciência do
interessado ou de seu representante habilitado, ou por intermédio de carta registrada,
com aviso de recebimento (A.R.), expedida para o endereço indicado pelo interessado.
§ 2º Considerar-se-á feita a notificação:
I - por publicação em Diário Oficial do Município, no quinto dia útil posterior ao da
data de sua publicação;
II - pessoal, na data da respectiva ciência;
III - por carta registrada, na data de recebimento do AR.
§ 3º Havendo procurador regularmente constituído nos autos, a notificação poderá
ser enviada ao endereço deste.
SUBSEÇÃO II
Das Nulidades
Art. 155.A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele dependam
diretamente.
Parágrafo único. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a
decretação desta não pode ser requerida por quem lhe deu causa.
Art. 156.As incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua nulidade quando nele constarem elementos suficientes para se determinar com segurança a
natureza da infração e a pessoa do infrator.
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Art. 157.Os erros existentes no auto de infração poderão ser corrigidos pelo autuante, com anuência de seu superior imediato, ou por este, enquanto não apresentado
recurso, cientificando-se o autuado e devolvendo-se-lhe o prazo para apresentação da
defesa.
Parágrafo único. Apresentada a defesa, as correções somente poderão ser efetuadas
quando da análise do recurso.
Art. 158.Estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato e os de capitulação da infração ou da penalidade serão corrigidos pelo Coordenador da Fiscalização
Ambiental, de ofício ou em razão de defesa ou recurso, não sendo causa de decretação
de nulidade.
SUBSEÇÃO III
Das Provas
Art. 159.Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos obtidos de forma
lícita, são hábeis para provar a verdade dos fatos controvertidos.
Art. 160.As provas deverão ser apresentadas juntamente com o auto de infração e
com a defesa.
Art. 161.Não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados
pela parte contrária.
SUBSEÇÃO IV
Dos Impedimentos
Art. 162.É vedado o exercício da função de julgar àqueles que, relativamente ao
processo em julgamento tenham:
I - interesse econômico ou financeiro, por si, por seu cônjuge ou por parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau;
II - vínculo, como sócio ou empregado, com a sociedade de advogados ou de contabilistas ou de economistas, ou de empresa de assessoria, a que esteja vinculado o
mandatário constituído por quem figure como parte no processo.
§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento, em petição devidamente fundamentada e instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.
§ 2º O incidente será decidido em preliminar pelo Supervisor Departamental, ouvindo-se o arguido, se necessário.
§ 3º A autoridade julgadora poderá declarar-se impedida por motivo de foro íntimo.
SUBSEÇÃO V
Da Prescrição
Art. 163. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da SVDS objetivando apurar a prática
de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que essa tiver cessado.
Art. 164. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva da SVDS, contada da data
da apuração da infração, cujos processos serão arquivados de ofício, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da falta de punição.
Parágrafo único. A prescrição da pretensão punitiva da SVDS não elide o dever do
infrator na reparação do dano causado.
Art. 165. Reinicia-se a contagem do prazo prescricional:
I - pela publicação do auto de infração no Diário Oficial do Município ou pela sua
ciência por qualquer outro meio;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que
dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução do processo.
TÍTULO IV
Da Defesa e Recursos
Art. 166. No prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da notificação do
interessado, poderá ser interposta a competente defesa, através de requerimento fundamentado, contendo os motivos de fato e de direito que embasam o seu pedido.
§ 1° Os recursos deverão ser dirigidos à Coordenadoria de Licenciamento Ambiental
quando a matéria recorrida for relacionada a atos, decisões ou documentos emitidos
por esta Coordenadoria.
§ 2° Os recursos deverão ser dirigidos à Coordenadoria de Fiscalização Ambiental
quando a matéria recorrida for relacionada à aplicação de sanções administrativas.
Art. 167. São requisitos formais mínimos à aceitação do recurso:
I - identificação do autuado, indicando-se o nome completo, endereço, CPF ou CNPJ.
II - identificação do requerente, caso não seja o autuado, acompanhado de Procuração reconhecida em cartório assinada pelo autuado, cópias simples do RG e CPF do
requerente, nome completo e endereço do requerente.
III - cópia do documento objeto do recurso.
Art. 168. O recurso não será conhecido quando interposto:
I - fora do prazo;
II - peranteautoridadeincompetente;
III - por quem não seja legitimado;
IV - após exaurida a esfera administrativa.
§ 1º São legitimados para recorrer o infrator, o terceiro interessado e seus procuradores legalmente constituídos nos autos e o Ministério Público.
§ 2º No caso de sanções cominadas, em não apresentando a Defesa no prazo estipulado no caput do art. 162, o infrator será notificado para pagar a multa pelo seu valor
total.
§ 3º No caso de procedimento de licenciamento ambiental, em não apresentando
a Defesa no prazo estipulado no caput deste artigo, perde o interessado o direito de
impugnar documentos, manifestações ou vistorias executadas pela SVDS.
Art. 169. O recurso interposto na forma prevista neste Título não terá efeito suspensivo.
§ 1° Na hipótese de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do recorrente,
conceder efeito suspensivo ao recurso, em decisão fundamentada.
§ 2° Quando se tratar de penalidade de multa o recurso terá efeito suspensivo referente a esta penalidade.
Art. 170. Ao requerente caberá a prova de todos os fatos alegados no recurso.
Art. 171. As provas propostas pelo requerente, quando impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada da autoridade
julgadora competente.
Art. 172. As instâncias julgadoras apreciarão livremente as provas, devendo, entretanto, indicar expressamente os motivos de seu convencimento.
Art. 173. Será criada a Junta Administrativa de Recursos, nomeada em Portaria, composta por 5 (cinco) servidores de carreira, sendo um representante de cada uma das três
Diretorias da SVDS, um representante da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental
e presidida pela Supervisão Departamental da SVDS, que se manifestará em pedidos
de reconsideração e recursos administrativos, nos termos estabelecidos nesta Seção.
Art. 174. O pedido de reconsideração sobre atos do licenciamento ambiental será
dirigido à autoridade que emanou o ato, que poderá reconsiderar ou não a sua decisão
no prazo de 15 (quinze) dias, ouvido previamente o Diretor do Departamento de Li-
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cenciamento Ambiental, que emitirá parecer opinativo em igual prazo.
Art. 175.O pedido de reconsideração sobre atos infracionais será dirigido à autoridade que lavrou o auto, a qual poderá reconsiderar ou não a sua decisão no prazo de 15
(quinze) dias, ouvida previamente a Junta Administrativa de Recursos de que trata o
art. 173 deste Decreto, que emitirá parecer opinativo em igual prazo.
Art. 176. Em se tratando de recurso administrativo, a Junta Administrativa de Recursos, no caso de infrações administrativas, e o Diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental, no caso de licenciamento ambiental, deverão apreciar a defesa no
prazo de 30 (trinta) dias, por meio da elaboração de parecer opinativo de julgamento
e, se necessário, indicar a necessidade de parecer jurídico.
§ 1º Encerrada a instrução, o requerente poderá manifestar-se em alegações finais,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após a notificação do parecer subscrito pelas autoridades mencionadas no caput deste artigo, através do Diário Oficial do Município
e e-mail.
§ 2º O recurso de que trata o caput será apreciado pelo Secretário do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que, de forma fundamentada, proferirá decisão em última instância, respeitando-se os limites estabelecidos neste Decreto.
Art. 177. O recurso poderá ser deferido, deferido parcialmente ou indeferido.
Art. 178. Julgada a defesa, o requerente será notificado da decisão através do Diário
Oficial do Município e e-mail.
§ 1º No caso de sanção pecuniária, concomitante à notificação em Diário Oficial
será enviada Guia de Recolhimento de Multa que deverá ser paga em 20 (vinte) dias.
§ 2º Caso o infrator não recolha o valor da multa até o vencimento, o débito será
inscrito na Dívida Ativa do Município.
TÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 179. Para fins deste Decreto, considera-se:
I - Implantação, o início dos trabalhos de terraplanagem ou as adequações para implantação dos equipamentos relacionados a atividade ou empreendimento;
II - Gleba ou lotes regularmente ocupados, quando possuírem condições de habitabilidade nos termos da legislação urbana, sendo aptos a receber o Certificado de
Conclusão de Conclusão de Obras emitido pela SEMURB;
III - infraestrutura básica de saneamento, os equipamentos urbanos de escoamento
das águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável;
IV - árvores isoladas, aquelas situadas fora de fisionomias vegetais nativas, sejam
florestais ou savânicas, cujas copas ou partes aéreas não estejam em contato entre si,
destacando-se da paisagem como indivíduos isolados;
V - Adutora, o conjunto de encanamentos e peças especiais destinados a promover
o transporte da água em um sistema de abastecimento entre: a Estação de Tratamento
de Água (ETA) e o reservatório, entre o reservatório e a rede e entre reservatórios;
VI - Estação de Tratamento de Água (ETA), a unidade do sistema destinada a tratamento da água, captada na adução, sem prejuízo ao meio ambiente;
VII - Coletor de Esgoto, a tubulação subterrânea da rede coletora que recebe contribuição de esgotos em qualquer ponto ao longo de seu comprimento, também chamado
coletor público;
IX - Coletor Tronco, a tubulação do sistema coletor que recebe apenas as contribuições de outros coletores;
X - Interceptor: canalização que recolhe contribuições de uma série de coletores de
modo a evitar que deságuem em uma área a proteger, por exemplo um lago, um rio,
dentre outros;
XI - Emissário, canalização que deve receber somente esgoto em sua extremidade
de montante, pois se destina apenas ao transporte do efluente para deságue em corpo
receptor;
XII - Corpo Receptor, curso ou massa de água onde é lançado o efluente final do
sistema de esgotos;
XIII - Estação Elevatória de Esgotos (EEE), conjunto de equipamentos destinado a
promover o recalque das vazões dos esgotos coletados a montante.
XIV - Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), unidade do sistema destinada a propiciar ao esgoto recolhido de ser devolvido a natureza sem prejuízo ao meio ambiente.
Art. 180. Nos Termos de Compromisso Ambiental (TCA), representará o Município
o Diretor de Licenciamento Ambiental ou o Secretário da SVDS e nos Termos de
Ajustamento de Conduta (TAC) representará o Município o Prefeito Municipal.
Art. 181. Firmará na qualidade de compromissária, os Termos de Compromisso Ambiental (TCA) e os Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) onde a Administração
Pública Direta possuir a obrigações de fazer relativas às compensações ambientais
estabelecidas em sede de licenciamento ambiental, o Prefeito Municipal ou autoridade
pública a que ele delegar a atribuição de executar as referidas obrigações.
Parágrafo único. No caso da Administração Pública indireta, firmará os Termos indicados no caput deste artigo o Presidente, Diretor-Presidente ou autoridade que possa
assumir compromissos pecuniários junto à Municipalidade a fim de dar cumprimento
às obrigações de fazer.
Art. 182 Ficarão os responsáveis legais pelo empreendimento e pelos licenciamentos
sujeitos às penas previstas em lei caso não cumpram com as exigências formuladas
pela SVDS, com o estabelecido nos Termos de Compromisso Ambiental (TCA) e
Termos de Ajustamento de Conduta (TAC).
Parágrafo único. Também será responsabilizado o profissional técnico e legal que
apresentar para instrução de qualquer procedimento administrativo na SVDS, laudo,
relatório ambiental parcial ou totalmente falso ou enganoso.
Art. 183. Nos procedimentos relacionados a este Decreto poderá ser nomeado um
procurador, devidamente identificado e com firma reconhecida.
§ 1º O procurador poderá renunciar ao Mandato, por meio de requerimento dirigido
à SVDS.
§ 2º A nomeação de outro procurador no procedimento não invalida a nomeação e
atos praticados pelo antecessor, salvo se requerido pelo Responsável Legal devidamente qualificado.
§ 3º O procurador responde pelos seus atos praticados no procedimento até a sua
conclusão ou até a renúncia ao Mandato.
§ 4º Para assinatura de documentos e para assumir responsabilidades de ordem técnica e pecuniária a procuração de que trata o caput deste artigo deverá ser pública e
conter cláusula específica.
Art. 184. Os empreendimentos de saneamento básico constantes do Decreto Municipal nº 18.199/2013 (Plano Municipal de Saneamento Básico), especialmente os
constantes das obras com aporte de recursos externos terão prioridade nas análises de
obras da mesma categoria.
Art. 185. A Coordenadoria Setorial de Apoio ao Licenciamento de Obras, Atividades
e Empreendimentos, instituída pela Lei Complementar nº 59, de 09 de janeiro de 2014
dará suporte técnico prioritário ao licenciamento ambiental de obras de saneamento
básico, especialmente com o aporte de recursos externos, bem como obras de regularização fundiária de interesse social de que trata o Capítulo VI do Título II deste

Decreto.
Art. 186. A SVDS poderá em casos excepcionais e em pedido fundamentado, com
apreciação de Junta Técnico-Administrativa e decisão final do Secretário da Pasta,
exigir outros estudos, projetos e documentos necessários à instrução do processo de
licenciamento ambiental, no prazo a ser estabelecido pelo setor técnico competente,
levando-se em conta a complexidade do documento ou informação a ser apresentado
pelo interessado, bem como o prazo de análise estipulados por outros órgãos públicos
de interface na análise ambiental da edificação, empreendimento ou atividade.
Parágrafo único A Junta Técnico-Administrativa de que trata o caput será composta
por 5 (cinco) servidores de carreira, sendo um representante de cada uma das três
Diretorias da SVDS, um representante da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e
presidida pela Supervisão Departamental da SVDS.
Art. 187. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 188. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os Decretos
17.261, de 08 de fevereiro de 2011 e o Decreto 10.439, de 15 de maio de 1991.
Campinas, 25 de março de 2014

JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal

MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO
Secretário De Assuntos Jurídicos

ROGÉRIO MENEZES
Secretário Municipal Do Verde, Meio Ambiente E Desenvolvimento Sustentável
Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, conforme os
elementos constantes do protocolado administrativo nº 14/10/413.932.

ANEXO I
São passíveis de licenciamento ambiental junto ao Anexo I – Empreendimentos Imobiliários:
I - edificações com áreas a construir ou a regularizar com mais de 2.500,00m² (dois
mil e quinhentos metros quadrados) ou áreas a construir ou a regularizar com mais de
750,00m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) nas Áreas de Proteção Ambiental
(APA) localizadas no Município de Campinas;
II - desmembramentos de glebas em até 10 (dez) unidades em áreas urbanas, desde que
não implique a abertura de novas vias de circulação, em consonância com o Decreto
17.742, de 22 de outubro de 2012;
III - condomínios horizontais e mistos (horizontais e verticais) com área a construir ou
regularizar nos termos do inciso I e área de terreno menor que 50.000,00m² (cinquenta
mil metros quadrados), em área urbana, exceto para substituições de projeto de unidade privativa do condomínio para áreas a construir ou a regularizar, quando inferiores
ao limite estabelecido no inciso I;
ANEXO I-A
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EDIFICAÇÕES LICENCIÁVEIS E CONDOMÍNIOS
I - Para requerimento de Licença Ambiental Prévia (LP)
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE.
2. Prova dominial (atualizada em até 180 dias ou conforme prazo de validade definido
pelo Cartório de Registro de Imóveis) ou prova de origem possessória com anuência
do proprietário;
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do proprietário ser pessoa física;
4. Contrato Social e cartão do CNPJ, no caso do proprietário ser pessoa jurídica;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por procuração com firma
reconhecida (Modelo - ANEXO VI-II);
6. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR/CCIR do último exercício relativo ao
imóvel onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Ficha de informação expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), quando o empreendimento foi instalado em lote
urbano;
8. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
9. Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB;
10. Projeto básico do empreendimento, de acordo com o submetido à SEMURB para
aprovação, em planta em escala adequada a sua compreensão, e memorial descritivo,
indicando dados básicos sobre o lote e sobre o empreendimento, com informações que
permitam a sua compreensão geral;
11. Projeto básico de terraplenagem, conforme Termo de Referência da SVDS;
12. Identificação de possíveis máquinas e equipamentos que sejam fontes potenciais
de geração de ruídos ou de poluição do ar, durante as fases de implantação e/ou operação do empreendimento ou atividade, e sua localização (indicada em planta);
13. Planta Urbanística Ambiental conforme Termo de Referência da SVDS;
14. Parecer da CETESB, para o caso de áreas com potencial de contaminação localizadas em regiões onde ocorreu ou está ocorrendo mudança de uso do solo, especialmente para uso residencial ou comercial, áreas com potencial de contaminação localizadas
em regiões com evidências de contaminação regional de solo e água subterrânea, área
com potencial de contaminação cuja atividade foi considerada como prioritária para
o licenciamento da CETESB e sempre que houver qualquer alteração de uso de área
classificada como área com potencial de contaminação, nos termos do Decreto Estadual 53.263/2013, em especial o artigo 27;
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15. Relatório Ambiental Integrado, conforme Termo de Referência da SVDS;
16. Projeto Geológico Geotécnico conforme Termo de Referência da SVDS;
17. Laudo de Caracterização de Vegetação conforme Termo de Referência da SVDS;
18. Manifestação da EMDEC quando se tratar de Polo Gerador de Tráfego, conforme
Lei Municipal 8.232/94;
19. Localização do empreendimento em foto aérea (ou imagem de satélite) recente,
abrangendo seu entorno com a sobreposição do projeto, em escala compatível à interpretação;
20. Todos os estudos exigidos deverão vir acompanhados da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART dos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos e laudos;
21. Informe técnico da SANASA atestando a viabilidade do empreendimento e condicionantes para tanto, dentro da validade do mesmo;
22. Os empreendimentos que tiveram a sua viabilidade atestada e aprovada pelo
GAPE necessitam apresentar toda a documentação relativa ao objeto de licenciamento, devendo ainda apresentar 01 (uma) Cópia do Certificado expedido pelo GAPE;
23. Projeto básico de drenagem interna do empreendimento (Provisória e Definitiva),
elaborado conforme Lei Estadual nº 12.526/07 e Termo de Referência da SVDS;
24. 01 (uma) via do Memorial Descritivo do loteamento, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Campinas, que poderá ser complementado com
outros dados que se fizerem necessários;
25. Laudo de Fauna para situações e empreendimentos constantes no Termo de Referência da SVDS;
26. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
II - Para requerimento de Licença Ambiental de Instalação (LI)
1. Aprovação do projeto básico pela SEMURB (planta aprovada e Alvará de Aprovação);
2. Plano de Controle e Monitoramento Ambiental de Obras, conforme Termo de Referência da SVDS;
3. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme Termo de
Referência da SVDS;
4. Alvará de Demolição das edificações presentes na área a ser edificada a serem demolidas, caso esta ocorra durante a etapa de Licenciamento Ambiental, acompanhado
do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Demolição;
5. Aprovação da interligação (ou Aceite da solução proposta pelo interessado) pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) para a vazão de águas pluviais a
ser lançada em rede pública de drenagem;
6. Cronograma físico de execução;
7. Declaração de que a obra não usará produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham
fibras de amianto na sua composição (conforme modelo do Anexo 1 da Lei Estadual nº
12.684, de 26 de julho de 2007)
8. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV).
III - Para requerimento de Licença Ambiental de Operação LO)
1. Anuência do Banco de Áreas Verdes (BAV) quanto à execução da arborização do
sistema viário, de acordo com o previsto na legislação ambiental municipal;
2. Alvará de Execução expedido pela Secretaria de Urbanismo – SEMURB;
3. Relatórios de monitoramento dos impactos ambientais durante a execução da obra,
a apresentar conforme exigência da Licença de Instalação;
4. Certidão de coleta regular de lixo expedida pelo Departamento de Limpeza Urbana
– DLU ou solução a ser adotada para a coleta do lixo do empreendimento de maneira
particular;
5. Termo de conclusão de obras de implantação de redes de água e esgoto, inclusive
reforço, expedido pela SANASA;
6. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV).
ANEXO I-B
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EDIFICAÇÕES E CONDOMÍNIOS EM ÁREAS PÚBLICAS
I - Para requerimento de Licença Ambiental Prévia (LP)
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE.
2. Comprovação de titularidade de domínio ou posse regular, ou concessão de direito
a favor do interessado e outorgada pelo proprietário ou possuidor, quando o empreendimento a ser licenciado for de interesse exclusivo ou predominante de particulares;
2.1. Nos casos em que o empreendimento for de interesse público, deverá ser apresentado o respectivo Decreto de Utilidade Pública;
3. Contrato Social e cartão do CNPJ, no caso do proprietário ser pessoa jurídica;
4. Ficha de informação expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), quando o empreendimento foi instalado em lote
urbano;
5. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
6. Projeto básico do empreendimento, de acordo com o submetido à SEMURB para
aprovação, em planta em escala adequada a sua compreensão, e memorial descritivo,
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indicando dados básicos sobre o lote e sobre o empreendimento, com informações que
permitam a sua compreensão geral;
7. Projeto básico de terraplenagem, conforme Termo de Referência da SVDS;
8. Identificação de possíveis máquinas e equipamentos que sejam fontes potenciais de
geração de ruídos ou de poluição do ar, durante as fases de implantação e/ou operação
do empreendimento ou atividade, e sua localização (indicada em planta);
9. Planta Urbanística Ambiental conforme Termo de Referência da SVDS;
10. Parecer da CETESB, para o caso de áreas com potencial de contaminação localizadas em regiões onde ocorreu ou está ocorrendo mudança de uso do solo, especialmente para uso residencial ou comercial, áreas com potencial de contaminação localizadas
em regiões com evidências de contaminação regional de solo e água subterrânea, área
com potencial de contaminação cuja atividade foi considerada como prioritária para
o licenciamento da CETESB e sempre que houver qualquer alteração de uso de área
classificada como área com potencial de contaminação, nos termos do Decreto Estadual 53.263/2013, em especial o artigo 27;
11. Relatório Ambiental Integrado, conforme Termo de Referência da SVDS;
12. Projeto Geológico Geotécnico, conforme Termo de Referência da SVDS;
13. Laudo de Caracterização de Vegetação, conforme Termo de Referência da SVDS;
14. Manifestação da EMDEC Quando se tratar de Polo Gerador de Tráfego, conforme
Lei Municipal 8.232/94.
15. Localização do empreendimento em foto aérea (ou imagem de satélite) recente,
abrangendo seu entorno com a sobreposição do projeto, em escala compatível à interpretação.
16. Todos os estudos exigidos deverão vir acompanhados da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART dos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos e laudos;
17. Informe técnico da SANASA atestando a viabilidade do empreendimento e condicionantes para tanto, dentro da validade do mesmo;
18. Os empreendimentos que tiveram a sua viabilidade atestada e aprovada pelo
GAPE necessitam apresentar toda a documentação relativa ao objeto de licenciamento, devendo ainda apresentar 01 (uma) Cópia do Certificado expedido pelo GAPE e
também Documentos que comprovem o cumprimento das exigências estabelecidas
pelo GAPE;
19. Projeto básico de drenagem interna do empreendimento (Provisória e Definitiva),
elaborado conforme Lei Estadual 12.526/07 e Termo de Referência da SVDS;
20. 01 (uma) via do Memorial Descritivo do loteamento, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Campinas, que poderá ser complementado com
outros dados que se fizerem necessários;
21. Laudo de Fauna para situações e empreendimentos constantes no Termo de Referência da SVDS;
II - Para requerimento de Licença Ambiental de Instalação (LI)
1. Plano de Controle e Monitoramento Ambiental de Obras, conforme Termo de Referência da SVDS;
2. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme Termo de
Referência da SVDS;
3. Alvará de Demolição das edificações presentes na área a ser edificada a serem demolidas, caso esta ocorra durante a etapa de Licenciamento Ambiental, acompanhado
do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Demolição;
4. Aprovação da interligação (ou Aceite da solução proposta pelo interessado) pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) para a vazão de águas pluviais a
ser lançada em rede pública de drenagem;
5. Cronograma físico de execução;
6. Declaração de que a obra não usará produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham
fibras de amianto na sua composição (conforme modelo do Anexo 1 da Lei Estadual nº
12.684, de 26 de julho de 2007).
III - Para requerimento de Licença Ambiental de Operação (LO)
1. Anuência do Banco de Áreas Verdes (BAV) quanto à execução da arborização do
sistema viário, de acordo com o previsto na legislação ambiental municipal;
2. Alvará de Execução expedido pela Secretaria de Urbanismo – SEMURB;
3. Relatórios de monitoramento dos impactos ambientais durante a execução da obra,
a apresentar conforme exigência da Licença de Instalação;
4. Certidão de coleta regular de lixo expedida pelo Departamento de Limpeza Urbana
– DLU ou solução a ser adotada para a coleta do lixo do empreendimento de maneira
particular;
Termo de conclusão de obras de implantação de redes de água e esgoto, inclusive
reforço, expedido pela SANASA.
ANEXO I-C
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
I - Para requerimento de Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação,
nos casos de pedido de desmembramento de Gleba
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE;
2. Prova dominial (atualizada em até 180 dias ou conforme prazo de validade definido
pelo Cartório de Registro de Imóveis) ou prova de origem possessória com anuência
do proprietário;
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do proprie-
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tário ser pessoa física;
4. Contrato Social e cartão do CNPJ, no caso do proprietário ser pessoa jurídica;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por procuração com firma
reconhecida (Modelo - ANEXO VI-II);
6. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR/CCIR do último exercício relativo ao
imóvel onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Ficha de informação expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), quando o empreendimento foi instalado em lote
urbano;
8. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
9. Projeto básico do empreendimento, de acordo com o submetido à SEMURB para
aprovação, em planta em escala adequada a sua compreensão, e memorial descritivo,
indicando dados básicos sobre o lote e sobre o empreendimento, com informações que
permitam a sua compreensão geral;
10. Levantamento planialtimétrico cadastral e diretrizes urbanísticas fornecidas pela
Prefeitura Municipal de Campinas, dentro do prazo de validade;
11. Planta Urbanística Ambiental, conforme Termo de Referência da SVDS;
12. Parecer da CETESB, para o caso de áreas com potencial de contaminação localizadas em regiões onde ocorreu ou está ocorrendo mudança de uso do solo, especialmente para uso residencial ou comercial, áreas com potencial de contaminação
localizadas em regiões com evidências de contaminação regional de solo e água subterrânea, área com potencial de contaminação cuja atividade foi considerada como
prioritária para o licenciamento da CETESB e sempre que houver qualquer alteração
de uso de área classificada como área com potencial de contaminação, nos termos do
Decreto Estadual 53.263/2013, em especial o artigo 27;
13. Relatório Ambiental Integrado, conforme Termo de Referência da SVDS;
14. Localização do empreendimento em foto aérea (ou imagem de satélite) recente,
abrangendo seu entorno com a sobreposição do projeto, em escala compatível à interpretação;
15. 01 (uma) via do Memorial Descritivo do loteamento, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Campinas, que poderá ser complementado com
outros dados que se fizerem necessários;
16. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
17. Laudo de Fauna, conforme Termo de Referência da SVDS;
II - Para requerimento de Licença Ambiental Prévia e de Instalação, nos casos
de pedido de edificações
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE;
2. Prova dominial (atualizada em até 180 dias ou conforme prazo de validade definido
pelo Cartório de Registro de Imóveis) ou prova de origem possessória com anuência
do proprietário;
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do proprietário ser pessoa física;
4. Contrato Social e cartão do CNPJ, no caso do proprietário ser pessoa jurídica;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por procuração;
6. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR/CCIR do último exercício relativo ao
imóvel onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Ficha de informação expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), quando o empreendimento foi instalado em lote
urbano;
8. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
9. Projeto básico do empreendimento, de acordo com o submetido à SEMURB para
aprovação, em planta em escala adequada a sua compreensão, e memorial descritivo,
indicando dados básicos sobre o lote e sobre o empreendimento, com informações que
permitam a sua compreensão geral;
10. Levantamento planialtimétrico cadastral e diretrizes urbanísticas fornecidas pela
Prefeitura Municipal de Campinas, dentro do prazo de validade;
11. Planta Urbanística Ambiental, conforme Termo de Referência da SVDS;
12. Parecer da CETESB, para o caso de áreas com potencial de contaminação localizadas em regiões onde ocorreu ou está ocorrendo mudança de uso do solo, especialmente para uso residencial ou comercial, áreas com potencial de contaminação localizadas
em regiões com evidências de contaminação regional de solo e água subterrânea, área
com potencial de contaminação cuja atividade foi considerada como prioritária para
o licenciamento da CETESB e sempre que houver qualquer alteração de uso de área
classificada como área com potencial de contaminação, nos termos do Decreto Estadual 53.263/2013, em especial o artigo 27;
13. Relatório Ambiental Integrado, conforme Termo de Referência da SVDS;
14. Localização do empreendimento em foto aérea (ou imagem de satélite) recente,
abrangendo seu entorno com a sobreposição do projeto, em escala compatível à interpretação;
15. 01 (uma) via do Memorial Descritivo do loteamento, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Campinas, que poderá ser complementado com
outros dados que se fizerem necessários;
16. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
17. Laudo de Fauna, conforme Termo de Referência da SVDS;
18. Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida pela SEMURB;
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19. Projeto básico de terraplenagem, conforme Termo de Referência da SVDS;
20. Identificação de possíveis máquinas e equipamentos que sejam fontes potenciais
de geração de ruídos ou de poluição do ar, durante as fases de implantação e/ou operação do empreendimento ou atividade, e sua localização (indicada em planta)
21.Projeto Geológico Geotécnico, conforme Termo de Referência da SVDS;
22. Laudo de Caracterização de Vegetação, conforme Termo de Referência da SVDS;
23. Informe técnico da SANASA atestando a viabilidade do empreendimento e condicionantes para tanto, dentro da validade do mesmo;
24. Projeto básico de drenagem interna do empreendimento (Provisória e Definitiva),
elaborado conforme Lei Estadual 12.526/07 e Termo de Referência da SVDS;
25. Licença Ambiental de Operação expedida ao loteamento ou condomínio;
26. Plano de Controle e Monitoramento Ambiental de Obras, conforme Termo de Referência da SVDS;
27. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme Termo de
Referência da SVDS;
28. Alvará de Demolição das edificações presentes na área a ser edificada a serem demolidas, caso esta ocorra durante a etapa de Licenciamento Ambiental, acompanhado
do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Demolição;
29. Cronograma físico de execução.
30. Declaração de que a obra não usará produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composição (conforme modelo do Anexo 1 da Lei
Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007)
31. 01 (uma) via do Memorial Descritivo do loteamento, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Campinas, que poderá ser complementado com
outros dados que se fizerem necessários;
III - Para requerimento de Licença Ambiental de Operação, nos casos de pedido
de edificações
1. Anuência do Banco de Áreas Verdes (BAV) quanto à execução da arborização do
sistema viário, de acordo com o previsto na Lei Municipal 11.571/03.
2. Alvará de Execução expedido pela Secretaria de Urbanismo – SEMURB;
3. Relatórios de monitoramento dos impactos ambientais durante a execução da obra,
a apresentar conforme exigência da Licença de Instalação;
4. Certidão de coleta regular de lixo expedida pelo Departamento de Limpeza Urbana
– DLU ou solução a ser adotada para a coleta do lixo do empreendimento de maneira
particular;
5. Termo de conclusão de obras de implantação de redes de água e esgoto, inclusive
reforço, expedido pela SANASA.
6. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
ANEXO I-D
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA EMISSÃO DO EXAME
TÉCNICO MUNICIPAL (ETM) PARA LOTEAMENTOS URBANOS
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE;
2. Prova dominial (atualizada em até 180 dias ou conforme prazo de validade definido
pelo Cartório de Registro de Imóveis) ou prova de origem possessória com anuência
do proprietário;
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do proprietário ser pessoa física;
4. Contrato Social e cartão do CNPJ, no caso do proprietário ser pessoa jurídica;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por procuração com firma
reconhecida (Modelo - ANEXO VI-II);
6. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR/CCIR do último exercício relativo ao
imóvel onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Ficha de informação expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), quando o empreendimento foi instalado em lote
urbano;
8. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
9. Projeto básico do empreendimento, de acordo com o submetido à SEMURB para
aprovação, em planta em escala adequada a sua compreensão, e memorial descritivo,
indicando dados básicos sobre o lote e sobre o empreendimento, com informações que
permitam a sua compreensão geral;
10. Planta Urbanística Ambiental, conforme Termo de Referência da SVDS;
11. Relatório Ambiental Integrado, conforme Termo de Referência da SVDS;
12. Laudo de Caracterização de Vegetação, conforme Termo de Referência da SVDS;
13. Localização do empreendimento em foto aérea (ou imagem de satélite) recente,
abrangendo seu entorno com a sobreposição do projeto, em escala compatível à interpretação.
14. Todos os estudos exigidos deverão vir acompanhados da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART dos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos e laudos.
15. Informe técnico da SANASA atestando a viabilidade do empreendimento e condicionantes para tanto, dentro da validade do mesmo;
16. 01 (uma) via do Memorial Descritivo do loteamento, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Campinas, que poderá ser complementado com
outros dados que se fizerem necessários;
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17. Laudo de Fauna, conforme Termo de Referência da SVDS;
18. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
19. Projetos de Restauração Florestal, Projeto Paisagístico e de Arborização Urbana,
conforme Termo de Referência da SVDS.
ANEXO I-E
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA EMISSÃO DO EXAME
TÉCNICO MUNICIPAL (ETM) PARA CONDOMÍNIOS
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE;
2. Prova dominial (atualizada em até 180 dias ou conforme prazo de validade definido
pelo Cartório de Registro de Imóveis) ou prova de origem possessória com anuência
do proprietário;
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do proprietário ser pessoa física;
4. Contrato Social e cartão do CNPJ, no caso do proprietário ser pessoa jurídica;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por procuração com firma
reconhecida (Modelo - ANEXO VI-II);
6. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR/CCIR do último exercício relativo ao
imóvel onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Ficha de informação expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), quando o empreendimento foi instalado em lote
urbano;
8. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
9. Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida pela SEMURB;
10. Projeto básico do empreendimento, de acordo com o submetido à SEMURB para
aprovação, em planta em escala adequada a sua compreensão, e memorial descritivo,
indicando dados básicos sobre o lote e sobre o empreendimento, com informações que
permitam a sua compreensão geral;
11. Planta Urbanística Ambiental, conforme Termo de Referência da SVDS;
12. Relatório Ambiental Integrado, conforme Termo de Referência da SVDS;
13. Localização do empreendimento em foto aérea (ou imagem de satélite) recente,
abrangendo seu entorno com a sobreposição do projeto, em escala compatível à interpretação;
14. Informe técnico da SANASA atestando a viabilidade do empreendimento e condicionantes para tanto, dentro da validade do mesmo;
15. Os empreendimentos que tiveram a sua viabilidade atestada e aprovada pelo
GAPE necessitam apresentar toda a documentação relativa ao objeto de licenciamento, devendo ainda apresentar 01 (uma) Cópia do Certificado expedido pelo GAPE e
também Documentos que comprovem o cumprimento das exigências estabelecidas
pelo GAPE;
16. 01 (uma) via do Memorial Descritivo do loteamento, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Campinas, que poderá ser complementado com
outros dados que se fizerem necessários;
17. Laudo de Fauna, conforme Termo de Referência da SVDS;
18. Laudo de Caracterização de Vegetação, conforme Termo de Referência da SVDS.
19. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
20. Projetos de Restauração Florestal, Projeto Paisagístico e de Arborização Urbana,
conforme Termo de Referência da SVDS.

ANEXO I-F
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO
DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO (CDL)
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE;
2. Prova dominial (atualizada em até 180 dias ou conforme prazo de validade definido
pelo Cartório de Registro de Imóveis) ou prova de origem possessória com anuência
do proprietário;
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do proprietário ser pessoa física;
4. Contrato Social e cartão do CNPJ, no caso do proprietário ser pessoa jurídica;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por procuração com firma
reconhecida (Modelo - ANEXO VI-II);
6. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR/CCIR do último exercício relativo ao
imóvel onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Ficha de informação expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), quando o empreendimento foi instalado em lote
urbano;
8. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
9. Parecer da CETESB, para o caso de áreas com potencial de contaminação localizadas em regiões onde ocorreu ou está ocorrendo mudança de uso do solo, especialmente para uso residencial ou comercial, áreas com potencial de contaminação localizadas
em regiões com evidências de contaminação regional de solo e água subterrânea, área
com potencial de contaminação cuja atividade foi considerada como prioritária para
o licenciamento da CETESB e sempre que houver qualquer alteração de uso de área
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classificada como área com potencial de contaminação, nos termos do Decreto Estadual 53.263/2013, em especial o artigo 27;
10. Localização do empreendimento em foto aérea (ou imagem de satélite) recente,
abrangendo seu entorno com a sobreposição do projeto, em escala compatível à interpretação.
11. Aprovação do projeto básico pela SEMURB (planta aprovada e Alvará de Aprovação);
12. Alvará de Execução expedido pela Secretaria de Urbanismo – SEMURB;
13. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
ANEXO I-G
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O REGULARIZAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Serão exigidos os mesmos documentos constantes do Anexo I-A com adaptações.
ANEXO II
São passíveis de licenciamento ambiental junto ao Anexo II:
I - Transportes
1 - Construção e ampliação de pontes, viadutos, passarelas e demais obras de arte em
vias municipais;
2 - Recuperação de aterros e contenção de encostas em vias municipais;
3 - Abertura e prolongamento de vias intramunicipais;
4 - Recuperação de estradas vicinais e reparos de obras de arte em vias municipais;
5 - Heliponto;
6 - Corredor de ônibus ou linha sobre trilhos para transporte urbano de passageiros
intramunicipal;
7- Terminal rodoviário/ferroviário de passageiros;
II - Saneamento
1- Reservatório de água tratada e estações elevatórias de água;
2 - Adutoras e subadutoras de água intramunicipais;
3- Estações Elevatórias de Esgoto, coletores tronco, interceptores e linhas de recalque
desde que ligados à estação de tratamento;
4- Galerias de Águas Pluviais;
5- Bacias de contenção de cheias;
6- Barramentos com área inundada inferior a 20 ha;
7- Canalizações de Córrego em áreas urbanas;
8- Desassoreamento de córregos e lagos em áreas urbanas;
9- Unidade de triagem de resíduos sólidos domésticos.
III - Energia e telecomunicações
1 - Subestações de energia elétrica e suas respectivas linhas de transmissão e de distribuição;
IV - Projetos de lazer cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território do município;
V - Cemitérios cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território
do município;
ANEXO II-A
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO
AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA
I - Documentos básicos exigidos para instrução de pedidos de licenciamento de obras
de infraestrutura:
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE.
2. Comprovação de titularidade de domínio ou posse regular, ou concessão de direito
a favor do interessado e outorgada pelo proprietário ou possuidor, quando o empreendimento a ser licenciado for de interesse exclusivo ou predominante de particulares;
2.1. Nos casos em que o empreendimento for de interesse público, deverá ser apresentado o respectivo Decreto de Utilidade Pública;
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do proprietário ser pessoa física;
4. Contrato Social e cartão do CNPJ, no caso do proprietário ser pessoa jurídica;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por procuração com firma
reconhecida (Modelo - ANEXO VI-II);
6. Comprovante de endereço;
7. Ficha de Informação expedida pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano - SEPLAN, quando o empreendimento foi instalado em lote urbano;
8. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
9. Parecer da CETESB, para o caso de áreas com potencial de contaminação localizadas em regiões onde ocorreu ou está ocorrendo mudança de uso do solo, especialmente para uso residencial ou comercial, áreas com potencial de contaminação localizadas
em regiões com evidências de contaminação regional de solo e água subterrânea, área
com potencial de contaminação cuja atividade foi considerada como prioritária para
o licenciamento da CETESB e sempre que houver qualquer alteração de uso de área
classificada como área com potencial de contaminação, nos termos do Decreto Estadual 53.263/2013, em especial o artigo 27;
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10. Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB.
11. Ficha informativa da Coordenadoria Setorial de Patrimônio Cultural, da Secretaria
de Cultura, em caso de área tombada ou com restrição de tombamento em estudo de
tombamento ou declaração de que a área não é tombada ou possui restrição de tombamento, conforme modelo de Declaração (ANEXO VI - I - DECLARAÇÃO DE NÃO
EXISTÊNCIA DE PASSIVOS deste Decreto);
12. Declaração do proprietário do imóvel que a área (lote, condomínio e/ou loteamento) não se encontra contaminada ou suspeita de contaminação, caso em que deverá
apresentar documentação atualizada expedida pela CETESB modelo de Declaração
(ANEXO VI - I - DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE PASSIVOS deste
Decreto);
13. Projeto de implantação geral, contendo plantas, cortes, perfis, detalhes, e demais
informações pertinentes em escala usual;
14. Projeto de drenagem de águas pluviais com memorial e planilha de cálculo;
15. Memorial Descritivo;
16. Memorial de caracterização de empreendimento;
17. Estudo Ambiental Aplicado, conforme Termo de Referência da SVDS;
18. Programa de controle ambiental de obras, conforme Termo de Referência da
SVDS;
19. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme Termo de Referência da
SVDS;
20. Imagem aérea com sobreposição do empreendimento;
21. Orçamento e cronogramas das atividades;
22. Outorga do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, sempre que houver intervenção em corpo hídrico;
23. Em casos de intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) e/ou corte de
árvores isoladas e/ou transplantio de árvores deverá ser apresentado Laudo de Caracterização da Vegetação, conforme Termo de Referência da SVDS;
24. Planta urbanística ambiental, indicando estruturas existentes (hachurado) e a implantar (preenchimento sólido), localização de exemplares arbóreos e informações
pertinentes, como DAP, volume lenhoso, altura de fuste, categoria de ameaça de extinção, APP, entre outros;
25. Levantamento planialtimétrico cadastral, da área pretendida para implantação do
empreendimento, seguindo as recomendações da NBR 13.133, indicando todas as interferências em qualquer fase das atividades;
26. Plano de monitoramento de água quando houver interferência com recursos hídricos;
27. Projeto de terraplenagem e movimentação de terra – apresentando diagrama de
massas e folha de cálculo de volumes – contendo minimamente o estipulado na NBR
9.732 e 11.682 e estudo de alternativa locacional de bota fora e empréstimo, no caso
de movimentação de terra significativa;
28. Laudo de Fauna, conforme Termo de Referência da SVDS;
II - Documentos específicos exigidos para instrução de pedidos de licenciamento de
obras de infraestrutura:
A – Transportes
1 - Construção e ampliação de pontes, viadutos, passarelas e demais obras de arte em
vias municipais;
- Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apresentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
2 - Abertura e prolongamento de vias intramunicipais;
- Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apresentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
3 - Corredor de ônibus ou linha sobre trilhos para transporte urbano de passageiros
intramunicipal;
- Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apresentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
4- Terminal rodoviário/ferroviário de passageiros;
- Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apresentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
5- Heliponto:
- Estudo Ambiental Aplicado, conforme Termo de Referência da SVDS;
- Projeto de implantação;
- Plano de operação e contingência;
- Plano de monitoramento de ruído e autorização do COMAR.
B – Saneamento
1- Bacias de contenção de cheias;
1.1.Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apresentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
1.2.Estudo hidrológico e hidráulico, definindo seções de projeto.
2- Barramentos com área inundada inferior a 20 ha;
2.1.Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apresentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
2.2.Estudo hidrológico e hidráulico, definindo seções de projeto.
3- Canalizações de Córrego em áreas urbanas;
3.1.Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apresentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
3.2.Estudo hidrológico e hidráulico, definindo seções de projeto.
4- Desassoreamento de córregos e lagos em áreas urbanas;
4.1.Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apre-
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sentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
4.2.Estudo hidrológico e hidráulico, definindo seções de projeto.
C - Energia e telecomunicações
1 - Subestações de energia elétrica e suas respectivas linhas de transmissão e de distribuição;
- Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apresentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
D - Cemitérios cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território do município;
1. Estudo ambiental Aplicado, conforme ANEXOS I e II da Resolução SMMA
01/2010, incluindo caracterização geológica e hidrogeológica;
2. Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044, apresentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
3. Informe técnico da SANASA atestando a viabilidade do empreendimento e condicionantes para tanto;
ANEXO II-B
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
Além dos itens do inciso I do Anexo II-A, deverão ser apresentados:
a) Passarelas:
1. Projeto de implantação;
2. Projeto de desvio de trânsito;
3. Plano de Controle e Monitoramento Ambiental de Obras, conforme Termo de Referência da SVDS;
4. Imagem aérea.
b) Alargamento de vias, conforme artigo 46:
1. Projeto de terraplenagem indicando balanço de massas e indicação de áreas de
apoio;
2. Orçamento (valor total da obra);
3. Projeto de drenagem e geométrico aprovados.
c) Terminal de passageiros:
1. Projeto de implantação;
2. Memorial descritivo;
3. Projeto de drenagem;
4. Planta Urbanística Ambiental;
5. Estudo Ambiental Aplicado, conforme Termo de Referência da SVDS;
d) Centro Reservatório e Distribuidor de Água, Estação Elevatória de Água Tratada e
Estação Elevatória de Esgoto:
1. Projeto de implantação;
2. Planta Urbanística Ambiental;
3. Estudo Ambiental Aplicado, conforme Termo de Referência da SVDS;
4. Plano de Controle e Monitoramento Ambiental de Obras, conforme Termo de Referência da SVDS;
5. Controle operacional;
6. Relatório de sondagem.
e) Coletores Tronco e Emissário:
1. Projeto de implantação;
2. Memorial descritivo;
3. Plano de Monitoramento da Qualidade da Água, conforme Termo de Referência
da SVDS;
4 - Estudo Ambiental Aplicado, conforme Termo de Referência da SVDS.
g) Unidades de triagem e reciclagem de Resíduos Sólidos:
1. Estudo Ambiental Aplicado, conforme Termo de Referência da SVDS;
2. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme Termo de Referência
da SVDS;
3. Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE);
4. Projeto de implantação;
5. Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB;
h) Infraestrutura de telecomunicação:
1. Projeto de implantação geral;
2. Memorial descritivo;
3. Planta Urbanística Ambiental;
4. Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE);
5. Estudo Ambiental Aplicado, conforme Termo de Referência da SVDS;
i) Projetos de lazer:
1. Projeto de implantação;
2. Memorial descritivo;
3. Terraplenagem indicando balanço de massas;
4. Planta Urbanística Ambiental;
5. Estudo Ambiental Aplicado, conforme Termo de Referência da SVDS;
j) desassoreamento:
1.Croqui indicando áreas de apoio e áreas de intervenção em Área de Preservação
Permanente (APP);
2. Estudo Ambiental Aplicado, conforme Termo de Referência da SVDS;
3. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme Termo de Referência
da SVDS;
4. Cronograma da obra;
5. Outorga do Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica – DAEE, para os
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casos de intervenção em recursos hídricos superficiais ou subterrâneos.
k) recuperação de aterros e contenção de encostas em vias municipais:
1. Projeto de terraplenagem indicando balanço de massas e indicação de áreas de
apoio;
2. Orçamento (valor total da obra);
3. Projeto de drenagem e geométrico aprovados.
l) Galeria de águas pluviais:
1.Levantamento planialtimétrico;
2.Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme Termo de Referência
da SVDS;
3.Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE);
4.Plano de Controle e Monitoramento Ambiental de Obras, conforme Termo de Referência da SVDS;
ANEXO II-C
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO DE
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
1. Para regularização de empreendimentos e obras que estejam em andamento, será
exigida toda a documentação relativa ao licenciamento ambiental ordinário.
2. Para regularização de empreendimentos ou obras já concluídos, de qualquer natureza, depois da instituição do licenciamento ambiental municipalizado, serão exigidos
os seguintes documentos:
2.1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento
Ambiental ON LINE;
2.2. Prova dominial das áreas de interesse do pedido. Nos casos de áreas públicas,
poderá ser exigido documento que comprove a dominialidade da área;
2.3. Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB;
2.4. Ficha de informação expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), quando o empreendimento foi instalado em lote
urbano;
2.5. Ficha informativa da Coordenadoria Setorial do Patrimônio cultural, Secretaria
Municipal de Cultura, em caso de área tombada ou com restrição de tombamento
(ANEXO VI - I - DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE PASSIVOS deste
Decreto);
2.6. Cópia de estatuto ou contrato social, inscrição no CNPJ e comprovante de endereço;
2.7. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do proprietário ser pessoa física;
2.8. Projeto de implantação geral, contendo plantas, cortes, perfis, detalhes, drenagem
– quando for o caso, e demais informações pertinentes em escala usual;
2.9. Memorial Descritivo;
2.10. Outorga do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, sempre que
houver intervenção em corpo hídrico;
2.11. Orçamento das atividades;
2.12. Imagem aérea com sobreposição do empreendimento;
2.13. Memorial de caracterização de empreendimento;
2.14. Estudo ambiental Aplicado, conforme Termo de Referência da SVDS.
3. Para os empreendimentos abaixo, deverão ser apresentado os seguintes documentos
específicos, além dos documentos do item anterior.
Regularização de Bacias de contenção de cheias e barramentos
3.1.1.Levantamento planialtimétrico cadastral, da área pretendida para implantação
do empreendimento, seguindo as recomendações da NBR 13.133, indicando todas as
interferências em qualquer fase das atividades;
3.1.2.Laudo e projeto geotécnico de acordo com as recomendações da NBR 8044,
apresentando item específico para desenvolvimento de processos erosivos;
3.2.Estação Elevatória de Esgoto
3.2.1.Plano de monitoramento da qualidade da água;
3.2.2.Plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
ANEXO III
São passíveis de licenciamento ambiental junto ao Anexo III – Áreas Verdes:
I - Supressão de árvores nativas isoladas e de exemplares arbóreos de espécies exóticas cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território do município;
II - Corte de árvores nativas isoladas incluídas nas listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção, observado o disposto na legislação vigente, cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território do município;
III - Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), em área urbana, nos
casos permitidos pela legislação, quando a área apresentar-se sem vegetação, ou com
árvores isoladas ou com vegetação em estágio pioneiro de regeneração;
IV - Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), em área urbana, nos casos permitidos pela legislação, quando a área apresentar-se com vegetação em estágio
inicial de regeneração, mediante anuência prévia da Cetesb;
V- Supressão de árvores situadas no passeio público, quando se tratar de empreendimentos em fase de licenciamento pelos Anexos I e II.
VI- Transplantio de árvores, quando se tratar de empreendimentos em fase de licenciamento pelos Anexos I e II.
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ANEXO III-A
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ÁREA VERDE
I – Documentos necessários para instrução de requerimento de supressão de vegetação
nativa, corte de árvores isoladas e intervenção em Áreas de Preservação Permanente
(APP):
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE.
2. Matrícula atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias;
2.1. Para os casos de posse ou detenção deverá haver anuência do proprietário.
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do interessado ser pessoa física;
4. Contrato Social, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica e comprovante de endereço, no caso de pessoas jurídicas;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal indicado no contrato social, ou de
pessoa legalmente nomeada por procuração pública, com firma reconhecida.
6. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR do último exercício relativo ao imóvel
onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
8. Ficha informativa da Coordenadoria Setorial de Patrimônio Cultural, da Secretaria
de Cultura, em caso de área tombada ou com restrição de tombamento em estudo de
tombamento ou declaração de que a área não é tombada ou possui restrição de tombamento, conforme modelo de Declaração (ANEXO VI - I - DECLARAÇÃO DE NÃO
EXISTÊNCIA DE PASSIVOS deste Decreto);
9. Relatório fotográfico, com indicação da direção da tomada das fotos na planta e/ou
indicação da(s) área(s) objeto do pedido;
10. Localização da propriedade em foto aérea recente ou imagem de satélite;
11. Laudo de Caracterização de Vegetação e Planta Urbanística Ambiental, conforme
Termo de Referência da SVDS;
12. No caso de supressão de até 10 (dez) árvores isoladas, sem intervenção em Área
de Preservação Permanente (APP), o interessado fica dispensado da apresentação dos
documentos previstos nos itens 11, 12 e 13.
II - Documentos necessários para instrução de requerimento de supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP) feitas por órgãos públicos municipais:
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE;
2. Matrícula atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias;
2.1. Para os casos de posse ou detenção deverá haver anuência do proprietário.
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do interessado ser pessoa física;
4. Contrato Social, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica e comprovante de endereço, no caso de pessoas jurídicas;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal indicado no contrato social, ou de
pessoa legalmente nomeada por procuração pública, com firma reconhecida.
6. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR do último exercício relativo ao imóvel
onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
8. Ficha informativa da Coordenadoria Setorial de Patrimônio Cultural, da Secretaria
de Cultura, em caso de área tombada ou com restrição de tombamento em estudo de
tombamento ou declaração de que a área não é tombada ou possui restrição de tombamento, conforme modelo de Declaração (ANEXO VI - I - DECLARAÇÃO DE NÃO
EXISTÊNCIA DE PASSIVOS deste Decreto);
9. Justificativa para a obra, caracterizando a utilidade pública ou interesse social;
10. Descrição da obra a ser realizada, incluindo os equipamentos a serem utilizados,
período de execução, entre outros;
11. Planta ou croqui em escala adequada sobrepondo a área de intervenção necessária
para a execução da obra com a vegetação (árvores isoladas, Área de Preservação Permanente (APP) e/ou fragmentos de vegetação)
12. Localização da propriedade em foto aérea recente ou imagem de satélite;
13. Informações sobre a dominialidade da área, se pública ou particular, e respectiva
documentação, caso necessária;
14. Responsável pela execução da obra;
15. Outorga emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, para
atividades que demandem a utilização de recursos hídricos;
16. Laudo de Caracterização de Vegetação e Planta Urbanística Ambiental, conforme
Termo de Referência da SVDS;
17. Relatório fotográfico, com indicação da direção da tomada das fotos na planta e/ou
indicação da(s) área(s) objeto do pedido.

ANEXO III-SG
São passíveis de licenciamento ambiental junto ao Anexo III-SG – Suporte Geológico
I - Movimentações de terra com volume superior a 500 m³;
II- Movimentações de terra com volume superior a 100 m³, nas Áreas de Proteção
Ambiental localizadas no Município de Campinas.
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ANEXO III-SG-A
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
I – Documentos necessários para solicitação de movimentação de terra:
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE;
2. Matrícula do imóvel atualizada em até 180 dias;
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do interessado ser pessoa física;
4. Contrato Social, cartão do CNPJ e do comprovante de endereço, no caso de pessoas
jurídicas;
5. Cópia do RG e CPF do representante legal indicado na procuração com firma reconhecida ou no contrato social;
6. Cópia do espelho do carnê ou demonstrativo de lançamento do IPTU ou ITR do
último exercício relativo ao imóvel onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Declaração do proprietário do imóvel (lote, loteamento e/ou condomínio) não existência de passivos (ANEXO VI - I deste Decreto);
8. Localização do imóvel em imagem de satélite/foto aérea recente, abrangendo no
mínimo 500 (quinhentos) metros do entorno do empreendimento;
9. Projeto básico de terraplenagem, com descrição e mapeamento, em planta planialtimétrica em escala compatível das obras, tais como: locação de taludes, estimativa de
volumes de cortes e aterros, áreas de empréstimo e de bota-fora, drenagem provisória
e definitiva, perfis transversais e longitudinais;
10. Declaração do interessado, informando se haverá empréstimo ou bota-fora, com
os respectivos volumes e locais:
10.1. Se houver empréstimo de terra: apresentar declaração do proprietário do local
de onde a terra será retirada, informando o volume e se a terra é de boa qualidade;
10.2. Se houver bota-fora: apresentar anuência do proprietário do local para onde a
terra será destinada, informando a procedência e o volume de terra a ser recebido;
11. O Laudo Geológico Geotécnico, obrigatório para todas as situações onde ocorreram na área usos anteriores como atividades minerarias ou industriais, depósitos de
resíduos sólidos, indícios de contaminação do solo e água, processos erosivos intensos
e movimentação de terra que projete taludes de cortes e aterros com altura superior
a 4 metros.
12. Em casos de intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) e/ou corte de
árvores isoladas e/ou transplantio de árvores deverá ser apresentado Laudo de Caracterização da Vegetação, conforme Termo de Referência.
II – Em casos de obras públicas será analisado o caso apresentado em concreto.

ANEXO IV
São passíveis de licenciamento ambiental junto ao Anexo IV – Atividades Poluidoras
I – Empreendimentos e atividades industriais, cujos impactos ambientais diretos
não ultrapassem o território do município:
Fabricação de:
- sorvetes e outros gelados comestíveis
- biscoitos e bolachas
- massas alimentícias
- artefatos têxteis a partir de tecidos
- tecidos de malha
- acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
- tênis de qualquer material
- calçados de plástico e material sintético
- calçados, ou partes de, de outros materiais
- esquadrias de madeira, venezianas e de peças de madeira para instalações industriais
e comerciais
- artigos de carpintaria para construção
- artefatos de tanoaria e embalagens de madeira
- artefatos diversos de madeira, palha, cortiça, bambu, vime e material trançado, exclusive móveis
- artefatos de papel, papelão ondulado, papel-cartão e cartolina para uso comercial e
de escritório
- fitas e formulários contínuos, impressos ou não
- outros artefatos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado
- Edição integrada à impressão de cadastros, listas, livros e outros produtos gráficos,
exceto jornais e revistas
- Impressão de material para uso escolar e de material para usos industrial, comercial
e publicitário
- de artefatos diversos de borracha, exceto pneumáticos
- de embalagem de material plástico
- de artefatos diversos de material plástico para usos na construção, pessoal, industriais e não especificados anteriormente
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- de esquadrias de metal, não associada ao tratamento superficial de metais
- Produção de artefatos estampados de metal, não associada a fundição de metais
- de artigos de serralheria, exceto esquadrias, não associada ao tratamento superficial
de metais
- de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos não eletrônicos para escritório, inclusive peças
- de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos eletrônicos
destinados à automação gerencial e comercial, inclusive peças
- de equipamentos de informática - computadores
- de equipamentos periféricos para máquinas eletrônicas para tratamento de informações e equipamentos de informática
- de geradores de corrente contínua ou alternada, inclusive peças e acessórios
- de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em
geral
- de artefatos de cimento para uso na construção civil
- de colchões, sem espumação
- de móveis com predominância de madeira
- de móveis com predominância de metal
- de móveis de outros materiais
- de artefatos de joalheria e ourivesaria
- de escovas, pincéis e vassouras
- de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificado anteriormente
II – Demais empreendimentos industriais ou de serviços, cujos impactos ambientais não ultrapassem os limites do município:
- Aparelhamento de pedras para construção (não associados à extração)
- Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas – gemas
- Edição de discos, fitas e outros materiais gravados
- Atividades de gravação de som e edição de música
- Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos
- Lavanderias, tinturarias, hotéis, apart-hotéis e motéis que queimem combustível sólido ou líquido
- Recondicionamento/reforma de pneumáticos
- Reembalagem de produtos acabados, exceto produtos químicos.
ANEXO IV–A
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES POLUIDORAS
I – Para solicitação de Licença Ambiental Prévia e de Instalação de atividades
potencialmente poluidoras
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE;
2. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por procuração com firma
reconhecida;
3. Contrato Social registrado na JUCESP e cartão do CNPJ, no caso do proprietário
ser pessoa jurídica;
4. Cópia do espelho do carnê do IPTU do último exercício relativo ao imóvel onde se
pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
5. Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB;
6. Cópia da conta da SANASA;
7. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
8. Memorial de Caracterização de Empreendimento (MCE), conforme Termo de Referência da SVDS;
9. Comprovante de Regularidade da Edificação (planta aprovada pela SEMURB);
10. Croqui de Localização (raio de 100 metros);
11. Lay-out dos Equipamentos;
12. Fluxograma do processo produtivo;
13. Declaração de enquadramento da empresa - ME/EPP/MEI (ANEXO VI-II).
14. Histórico dos usos anteriores do local e da área do entorno para os novos empreendimentos.
15. Outros documentos que o corpo técnico da SVDS julgar necessário.

II – Para solicitação de Licença Ambiental de Operação (LO)
1. Cópia do Cartão CNPJ (caso não tenha sido apresentado anteriormente);
2. Documentos, programas e planos exigidos para cumprimento das demais exigências constantes na LP/LI, acompanhado da ART do elaborador.
3. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
4. CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental), emitido pela CETESB, para atividades geradoras de resíduos sólidos perigosos;
5. Outorga emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, para
atividades que demandem a utilização de recursos hídricos;
6. Programa de Gerenciamento de Risco, aprovado pela CETESB, para atividades que
utilizarem substâncias químicas com potencial para causar danos ao ser humano e/ou
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ao meio ambiente.
7. Plano de Monitoramento da Qualidade da Água, para atividades potencialmente
poluidoras de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, conforme Termo de Referência da SVDS.
8. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, para as atividades geradoras de resíduos sólidos industriais com características quantitativas e qualitativas significantes, a
critério do corpo técnico e conforme Termo de Referência da SVDS.
9. Outros documentos que o corpo técnico da SVDS julgar necessário.
III – Para Renovação da Licença Ambiental de Operação (LO)
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE.
2. Procuração com firma reconhecida, caso seja necessário (Modelo - ANEXO VI-II);
3. Cópia do contrato social (registrado na JUCESP);
4. Cópia do Cartão do CNPJ;
5. Cópia do carnê do IPTU;
6. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pela SEMURB;
7. Cópia da conta da SANASA;
8. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
9. Memorial de Caracterização de Empreendimento (MCE), conforme Termo de Referência da SVDS;
10. Comprovante de Regularidade da Edificação (planta aprovada pela SEMURB);
11. Croqui de Localização (raio de 100 metros);
12. Lay-out dos Equipamentos;
13. Fluxograma do processo produtivo;
14. Declaração de enquadramento da empresa (ME/EPP/MEI);
15. Cópia da Licença Ambiental a ser renovada;
16. Documentos, programas e planos exigidos para cumprimento das demais exigências constantes na LP/LI, acompanhado da ART do elaborador.
17. Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento
ambiental no órgão municipal (Modelo - ANEXO VI-IV);
18. CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental), emitido pela CETESB, para atividades geradoras de resíduos sólidos perigosos;
19. Outorga emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, para
atividades que demandem a utilização de recursos hídricos;
20. Programa de Gerenciamento de Risco, aprovado pela CETESB, para atividades
que utilizarem substâncias químicas com potencial para causar danos ao ser humano
e/ou ao meio ambiente.
21. Outros documentos que o corpo técnico da SVDS julgar necessário.
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7. Planta de localização da área;
8. Informações gerais sobre a dominialidade da área;
9. Histórico da ocupação, com documento que comprove que a implantação do parcelamento é anterior a 31 de dezembro de 2007;
10. Laudo de Caracterização de Vegetação;
Avaliação Faunística ou Laudo de Fauna, quando necessário, conforme Termo de Referência da SVDS.
12. Informações sobre as obras de infraestrutura existentes;
13. Laudo geológico geotécnico quando se verificar a existência ou indícios de contaminação do solo e água, processos erosivos intensos, depósitos de resíduos sólidos
e movimentação de terra que projete taludes de cortes e aterros com altura superior
a 4 metros;
14. Relatório Ambiental Integrado de Regularização Fundiária.
ANEXO V-A
ELEMENTOS MÍNIMOS DO RELATÓRIO AMBIENTAL INTEGRADO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DE INTERESSE SOCIAL
I - Sumário;
II- Introdução;
III- Descrição do parcelamento a ser regularizado;
IV- Caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada, contemplando
os aspectos ambientais tais como a área de preservação permanente, cursos d’água,
nascentes, áreas alagáveis, vegetação nativa ou exótica, isoladas ou em fragmento,
elementos da fauna (se for o caso),a Macrozona que está inserido o empreendimento;
V- Ocupação do solo no entorno do empreendimento, considerando a área diretamente
afetada e a área de influência;
VI - Especificação dos sistemas de saneamento básico;
VII - Proposição de intervenções para o controle de riscos geotécnicos e de inundações;
VIII - Recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;
IX - Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental,
considerados o uso adequado dos recursos hídricos e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso;
X - Comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta.
XI - Conclusão sobre a viabilidade e propostas.
ANEXO VI
MODELOS

ANEXO IV–B

I - DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU NÃO DE PASSIVOS

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA EMISSÃO DE EXAME TÉCNICO MUNICIPAL (ETM) DE ATIVIDADES POLUIDORAS
1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE.
2. Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitido pela SEMURB;
3. Copia do carnê do IPTU;
4. Copia do Cartão CNPJ.

Eu (NOME DO INTERESSADO), RG, CPF, responsável pelo requerimento de
licença ambiental para (DENOMINAÇÃO DO EMPREENDIMENTO), declaro,
para os devidos fins, que a área em questão É / NÃO É contaminada ou suspeita de
contaminação, É / NÃO É tombada ou esteja em estudo de tombamento, ENCONTRA-SE / NÃO ENCONTRA-SE em área com restrição de tombamento, bem como
ENCONTRA-SE / NÃO ENCONTRA-SE com embargo por infração ambiental ou
urbanística, FOI / NÃO FOI alvo de compromisso ou de Termo de Ajustamento de
Conduta junto ao Ministério Público ou Poder Executivo, ou É / NÃO É objeto de
ação judicial.

Todos os estudos exigidos deverão vir acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos
e laudos.

Declaro que tenho plena ciência de que o licenciamento ambiental não substitui ou
dispensa quaisquer outras aprovações, alvarás, outorgas e licenças exigidas por lei,
inclusive com relação à viabilidade do empreendimento em face da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Campinas.

Todos os pedidos devem estar acompanhados do comprovante de pagamento da taxa
de análise, conforme boleto a ser providenciado pela SVDS, salvo para casos isentos.

Data
_________________________________________
Assinatura do Interessado

ANEXO V
II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME – EPP
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL

1. Requerimento em 2 vias (modelo fornecido pela SVDS), a ser preenchido e firmado
pelo interessado ou preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental ON LINE.
2. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do interessado ser pessoa física;
3. Contrato Social, cartão do CNPJ e do comprovante de endereço, no caso de pessoas
jurídicas;
4. Cópia do RG e do CPF do representante legal indicado no contrato social, ou de
pessoa legalmente nomeada por procuração pública com firma reconhecida;
5. Levantamento planialtimétrico cadastral da área de acordo com o padrão da PMC,
assinado por profissional habilitado;
6. Arquivo digital (extensão DWG) do levantamento planialtimétrico cadastral da
área;

Modelo de Declaração - ME / EPP
______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº
e cidade), neste ato representada por seu representante legal ___________ (nome do
representante), ____________________ (nacionalidade), _____________ (estado
civil), RG nº _______________ e CPF nº ____________, residente e domiciliado
na _____________ (rua; nº e cidade), declara, sob as penas das Leis Civis e Penais,
que a empresa acima citada classifica-se como Microempresa - ME ou Empresa de
Pequeno Porte - EPP, perante a _____________ (Receita Federal e/ou Secretaria da
Fazenda do Estado).
Data,
Assinatura
III – MODELO DE PROCURAÇÃO
Por este instrumento particular de Mandato, (nome da empresa), localizado (endere-
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ço) neste Estado de São Paulo, neste ato representada por seu sócio (nome do representante legal), brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade
tipo RG nº ... – SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº ...., nomeia e constitui seu bastante
procurador (NOME DO PROCURADOR), (Profissão)......., inscrito no (Conselho
de Classe)..... sob o nº ........, outorgando amplos e plenos poderes para representá-lo
perante a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Municipal de Campinas podendo solicitar, requerer, retirar
documentos, postular, negociar, transigir e praticar outros atos atinentes à defesa dos
interesses da mandante, onde figure como interessada em quaisquer processos e procedimentos administrativos, em trâmite perante os citados órgão, seja no polo ativo ou
no polo passivo dos mesmos.
Campinas, em
____________________________
Empresa

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

cebeu da Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença de Instalação nº ( nº da LI), para
implantação de ________(obra/atividade)_____ à _______(endereço )___________,
e solicitou a respectiva Licença de Operação através do protocolado nº_______.
9) SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO :
___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença de Operação para ________(empreendimento/atividade)_____ à _______(endereço )___________,através do protocolado nº ______.
10 ) RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO :

IV – MODELO DE PUBLICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE
LICENÇAS NO DOM
1 ) SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA :

___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença de operação nº(nº da LO), para
________(empreendimento/atividade)_____ à _______(endereço )___________,
através do protocolado n º_________.

___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia para implantação de
_________(empreendimento/ atividade )_____ à _______(endereço )___________,
através do protocolado nº.

11) SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO:

2) SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO :
___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia e de Instalação para implantação de ________(empreendimento/ atividade)_____ à _________(endereço
)___________, através do protocolado nº _______________ .
3)RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA :
___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia nº ( nº da licença) para
implantação de _________(empreendimento /atividade )_____ à _______(endereço)___________, através do protocolado nº ________.

___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia, de Instalação e de operação para implantação de ________(empreendimento/ atividade)_____ à _________
(endereço )___________, através do protocolado nº _______________ .
12) RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO :
___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que
recebeu da Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde,
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Instalação e de Operação para
implantação de ________(empreendimento/ atividade)_____ à _________(endereço)___________, através do protocolado nº _______________ .
MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário Chefe De Gabinete Do Prefeito

RONALDO VIEIRA FERNANDES
4) RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA E SOLICITAÇÃO DA LICENÇA
DE INSTALAÇÃO :
___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia nº ( nº da licença) e solicitou a respectiva Licença de Instalação para implantação de ________(empreendimento/atividade)_____ à _______(endereço )___________, através do protocolado
nº____________ .
5) RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO :
___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia e de Instalação, ( nº da
licença) , para implantação de ________(empreendimento/atividade)_____ à ______
(endereço)___________, através do protocolado nº ___________
6) RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO :
___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Licença de Instalação nº ( nº da licença) para implantação de _________(obra/atividade )_____ à _______(endereço
)___________, através do protocolado nº______________
7) RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO :
___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que
recebeu da Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal do Verde,
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia e de Instalação,
(nº da Licença) , para implantação de ________(empreendimento/ atividade)_____
à _______(endereço )___________, e solicitou a respectiva Licença de Operação
através do protocolado nº_________
8) RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO :
___________(nome do empreendimento )_________________ torna público que re-

Diretor Do Departamento De Consultoria Geral

DECRETO Nº 18.307 DE 25 DE MARÇO DE 2014
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 15.010.000,00(Quinze milhões e dez mil reais).
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA :
Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 15.010.000,00(Quinze
milhões e dez mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes
classificações:
I - nos termos do artigo 4º da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013:
071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07140 Departamento de Apoio a Escola
12.122.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL................ ................................................................ .........R$ 1.500.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.220.000 ENSINO FUNDAMENTAL................. ................................................................. ...R$ 1.000.000,00
12.365.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL................. ................................................................. .......R$ 8.000.000,00

II - nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso VII da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de
2.013:
071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07130 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339031 PREMIAÇÕES,CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
05.220.021 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE......................................................................... ....R$ 10.000,00
07140 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESCOLA
12.306.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
05.210.021 EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE........... ........................................................... ......R$ 1.500.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO ....................................................................................................................
05.220.021 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE.................................................................... ....R$ 2.500.000.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO
05.230.021 ENSINO MÉDIO - QESE...................... ............................................................... ......R$ 500.000.00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES....... ........................................................................ .........R$ 15.010.000,00

Artigo 2º - Os Créditos abertos pelo artigo anterior serão cobertos com recursos provenientes dos incisos I e II sendo:
I - por anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07140 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESCOLA
12.122.1013.1088 CONSTRUÇÃO CEFORTTEPE E ALMOXARIFADO SME
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
01.210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL................. ..................................................... ..................R$ 1.000.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
01.220.000 ENSINO FUNDAMENTAL........... .......................................................... ...............R$ 1.000.000,00
12.361.1013.1085 CONSTRUÇÃO, REFOR. AMPL. E MANUT. DE UNID.DE ENSINO FUND.
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
01.220.000 ENSINO FUNDAMENTAL............. ........................................................... ............R$ 2.500.000,00
12.365.1013.1083 CONSTRUÇÃO, REFOR. AMPL. E MANUT. DE UNID.DE EDUC.INFANTIL
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
01.210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL............. ................................................................ ...........R$ 5.000.000,00
12.365.1013.1087 CONSTRUÇÃO, NÚCLEO ESPERANÇA
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
01.210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL............. ............................................................... .............R$ 1.000.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES......................... ................................................................... .........R$ 10.500.000,00
II - COM RECURSOS DE QUE TRATA O ARTIGO 43, § 1º, INCISO I DA LEI 4.320 DE 17/03/64, PROVENIENTE DO RECURSO - QESE - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO.................... ....

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

................R$ 4.510.000.00
TOTAL DOS RECURSOS.......... ................................................................................. .............R$ 15.010.000,00
ARTIGO 3º- ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS
DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

Campinas, 25 de março de 2014

JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal

HAMILTON BERNARDES JUNIOR
Secretário Municipal De Finanças
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os
elementos constantes dos Protocolos nºs. 14/10/13538-14018/PG/SME e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, na data supra.

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário Chefe De Gabinete Do Prefeito

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR.
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE
EM 25 DE MARÇO DE 2014
De Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - Protocolado n.º 2013/10/58.223 PG
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, das justificativas apresentadas, e à vista das manifestações precedentes da Secretaria de Assuntos Jurídicos
às fls. 605 a 608 e 622, RATIFICO o ato do Ilmo. Sr. Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano às fls. 623 a 624, de contratação direta da Fundação para a
Pesquisa em Arquitetura e Ambiente - FUPAM, tendo por objeto a realização de serviços de apoio técnico especializado para atualização e adequação da regulamentação
urbanística, considerando a atualização integrada do Plano Diretor (Lei Complementar nº 15/2006) com a revisão da legislação de uso e ocupação do solo (Lei nº 6.031
de 1988), conforme justificativa de fls. 02 a 09, complementada às fls. 603 a 604,
consoante minuta de contrato encartada às fls. 576 a 582, devidamente aprovada às
fls. 622 e do termo de referência de fls. 11 a 17, com fulcro no inciso XIII do artigo 24
da Lei Federal n.º 8.666/93, importando a despesa total no valor de R$ 1.600.000,00
(um milhão e seiscentos mil reais). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26
"caput", da Lei Federal n.º 8.666/93. Finalmente, a remessa dos autos à Secretaria de
Administração para a numeração da contratação em livro próprio, e na sequência,
à CSFA/DAJ para a devida formalização do contrato, e a seguir, à SEPLAN para a
adoção das demais providências pertinentes e acompanhamento.
De Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito - Protocolado n.º
09/10/12.183 PG
À vista da solicitação desta Pasta às fls. 1.757 a 1.758 e dos pareceres de fls. 1.760 a
1.765, 1.766 a 1.769 e 1.770 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, respectivamente, a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda., para prestação de serviços de outsourcing
de impressão e reprografia, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de
obra, pelo período de mais 12 (doze) meses, a partir de 27/03/14;
Da mesma forma, fica autorizada a despesa global decorrente, no valor de R$
1.274.004,00 (Hum milhão, duzentos e setenta e quatro mil e quatro reais);
Publique-se. Após, à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio,
ocasião em que deverão ser adotadas as providências apontadas às fls. 1.767, "in fine"
e 1.768, 1º parágrafo, e reiteradas à fl. 1.770, além da composição de cláusula resolutiva solicitada à fl. 1.759, devendo a execução contratual ser mantida totalmente
caucionada, e posteriormente, retorne o processo a esta Secretaria, para ciência, acompanhamento e demais providências.
Campinas, 25 de março de 2014

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário Chefe De Gabinete

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL
EM 25 DE MARÇO DE 2014
De Maria Alice Santana - Prot. n.º 2005/10/18947
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 100 e 101 e da
manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 102, DEFIRO a concessão
de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (Especial Magistério), com
proventos integrais, a servidora Maria Alice Santana, matrícula 64.349-1, a partir de
01 de abril de 2.014.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De Maria Cecilia Rangel - Prot. n.º 2013/25/01842
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 36 e 37 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 38, DEFIRO a concessão de
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (Especial Magistério), com proventos integrais, a servidora Maria Cecilia Rangel, matrícula 92.915-8, a partir de
01 de abril de 2.014.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De Jose dos Santos - Prot. nº. 2013/25/01524
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 45 e 46 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 47, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor
Jose dos Santos, matrícula nº. 78.909-7, a partir de 01 de abril de 2.014.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De Jose Felipe dos Santos - Prot. nº. 2013/25/01607
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 37 e 38 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 39, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor
Jose Felipe dos Santos, matrícula nº. 4.101-7, a partir de 01 de abril de 2.014.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De Maria Heloisa Silva - Prot. n.º 2009/25/01901
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl. 75 e da manifestação
do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 76, DEFIRO a concessão de aposentadoria
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a servidora Maria
Heloisa Silva, matrícula 35.061-3, a partir de 01 de abril de 2.014.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De Regina Celia Soares dos Santos - Prot. nº. 2012/25/01799
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 36 e 37 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 38, DEFIRO a concessão de
aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
a servidora Regina Celia Soares dos Santos, matrícula nº. 37.903-4, a partir de 01
de abril de 2.014.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
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De Alba Valeria de Cassia Duarte - Prot. n.º 2012/25/00592
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 57 e 58 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 59, DEFIRO a concessão de
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (Especial do Magistério), com
proventos integrais, a servidora Alba Valeria de Cassia Duarte, matrícula 91.540-8,
a partir de 01 de abril de 2.014.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De Regina Celia Taffarello Dantas - Prot. n.º 2009/10/28543
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl. 68 e da manifestação
do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 69, DEFIRO a concessão de aposentadoria
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a servidora Regina
Celia Taffarello Dantas, matrícula 94.700-8, a partir de 01 de abril de 2.014.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De Paulo Roberto Camargo - Prot. n.º 2013/25/00773
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl. 53 e da manifestação
do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 54, DEFIRO a concessão de aposentadoria
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor Paulo Roberto Camargo, matrícula 101.904-0, a partir de 01 de abril de 2.014.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De Neusa Belucci Garcia - Prot. n.º 2013/25/01637
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl. 533 e 33/verso e
da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 34, DEFIRO a concessão
de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à
servidora Neusa Belucci Garcia, matrícula 853143, a partir de 01 de abril de 2.014.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
Campinas, 25 de março de 2014

JONAS DONIZETTE
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

NOTIFICAÇÃO
SUSPENSÃO DO PRAZO
Protocolos: 2014/18/00119, 2014/18/00120, 2014/18/00121, 2014/18/00122 e
2014/18/00123.
Data de Entrada: 07/03/2014
Localização: Avenida Herbert de Souza Betinho, Quarteirão 30.028, Gleba 212, Jardim Santa Cruz.
Natureza: HMV-5
Proprietário: SVBC Construção e Incorporação Ltda.
Com fundamentos no artigo 21, II, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13/05/2013,
notificamos o interessado(a) que os prazos de análises dos protocolados em epígrafe ficam suspensos, até a complementação da documentação solicitada pelos
técnicos do G.A.P.E.
___________________________________________________________________
Comparecer ao 7º andar, Sala 1, Paço Municipal.
Campinas, 24 de março de 2014

ENGª JARAÇAI RODRIGUES NEVES
Presidente Do G.A.P.E.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 13/10/29.111
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão Eletrônico nº 063/2014
Objeto: Aquisição de piso tátil, instalado, para as unidades escolares da SME.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º,
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 063/2014, referente ao objeto em epígrafe, com o
valor global de R$52.756,55 (cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e
cinquenta e cinco centavos), ofertado pela empresa adjudicatária A. R. COMÉRCIO
E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa, nos termos do
Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação
Municipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
Campinas, 24 de março de 2014

SILVIO ROBERTO BERNARDIN
Secretário Municipal De Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 13/10/46.632
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Pregão Eletrôniconº 053/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos
homeopáticos e medicamentos complementares, para atendimento dos usuários dos
Serviços de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art.
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 053/2014, referente objeto em epígrafe, com
os respectivos valores unitários para os itens que compõem o lote 01 - itens: 01 (R$
8,50), 02 (R$ 8,60), 03 (R$ 8,70), 04 (R$ 8,80), 05 (R$ 9,50), 06 (R$ 7,00), 07 (R$
10,00), 08 (R$ 10,00), 09 (R$ 10,00), 10 (R$ 10,00), 11 (R$ 7,00), 12 (R$ 8,00), 13
(R$ 9,00), 14 (R$ 9,00), 15 (R$ 9,60), 16 (R$ 7,00), 17 (R$ 8,00), 18 (R$ 8,30), 19
(R$ 8,40), 20 (R$ 7,00), 21 (R$ 7,60), 22 (R$ 7,50), 23 (R$ 7,50), 24 (R$ 7,60), 25
(R$ 7,60), 26 (R$ 7,50), 27 (R$ 7,50) e 28 (R$ 9,90),no valor total estimado de R$
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456.860,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta reais)ofertados
pela empresa adjudicatária NOVA NATUREZA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA. - ME.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização da despesa nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para a lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
Campinas, 24 de março de 2014

SILVIO ROBERTO BERNARDIN
Secretário Municipal De Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 100/2014 -Eletrônico - Processo Administrativo nº 14/10/06.739 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: Registro de Preços de medicamentos em atendimento a Mandados Judiciais - Recebimento das Propostas dos itens 01
a 10: das 08h do dia 10/04/14 às 09h do dia 11/04/14 - Abertura das Propostas dos
itens 01 a 10: a partir das 09h do dia 11/04/14 - Início da Disputa de Preços: a partir
das 10h do dia 11/04/14 - Disponibilidade do Edital: a partir de 27/03/14, no portal
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Isabel Ap. Lange Sardinha (19) 2116-0137.

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, em sala
própria, no 6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta nº 200, Centro,
Campinas, Estado de São Paulo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria nº 81.614/2014, composta pela Presidente, Sra. Simoni Aparecida Contant, pela suplente de presidente, Sra. Sueli Xavier
da Silva Guatura, pelos membros Sra. Ana Julia Gregio Fontes e Sr. Rafael Izidoro
Bello Gonçalves Silva, e como suplentes de membros a Sra. Rosélia Salomão Mesquita e a Sra. Silvia Helena Pisciota Barthos. A Comissão Permanente de Licitações, com
base na análise técnica das propostas (fls. 430/453) e nos critérios para classificação e
julgamento previstos nos item 8 da Carta-Convite, decide por:
1 -DESCLASSIFICAR as propostas das empresas MACOR ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. por apresentar detalhamento incorreto de
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e inconsistência no valor apresentado para
Encargos Sociais (ES) e CONSTRUTORA GONÇALEZ NOVA LTDA. - EPP por
deixar de apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais (ES) e declaração da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), descumprindo parcialmente o
subitem 5.8.1.2, incorrendo nos subitens 8.4 e 8.4.1 da Carta-Convite.
2 -CONCEDER, nos termos do disposto no § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93 e subitem 8.3 da Carta-Convite, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de novas
propostas escoimadas dos vícios referidos neste Termo, ficando a sessão pública de
abertura do envelope designada para o dia 01/04/2014 às 14h, em sala própria localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar, nesta cidade de Campinas/SP.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Municipal de Administração, no endereço acima, no horário das 09h às 12h e das 14h às
17h. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente Termo que, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado.

Campinas, 25 de março de 2014

Campinas, 25 de março de 2014

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Diretor- Departamento Central De Compras

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.DIRETOR DO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS-SMA
ANULAÇÃO DO CONVITE Nº 30/2013
Processo Administrativo nº 13/10/31.178
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Convite nº 30/2013
Objeto: Execução de obras de reforma parcial do Centro de Saúde Parque Valença.
Em face dos elementos constantes no presente processo, considerando a manifestação
da Comissão Permanente de Licitações que acolho na íntegra, ANULO o Convite nº
30/2013, com fulcro no caput do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o
art. 3º, inciso I e art. 11, inciso I, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,
concedendo o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de eventuais recursos.
Os autos dos processos estão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria
Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar - Campinas - SP, das 08h30min às 12h e das 13h às 16h30min.
Publique-se na forma da lei e encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitações
para as demais providências.
Campinas, 25 de março de 2014

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Diretor- Departamento Central De Compras

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.DIRETOR DO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS - SMA
ANULAÇÃO DO CONVITE Nº 34/2013
Processo Administrativo nº 13/10/31.174
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Convite nº 34/2013
Objeto: Execução de obras de reforma parcial do Centro de Saúde Jardim Eulina.
Em face dos elementos constantes no presente processo, considerando a manifestação
da Comissão Permanente de Licitações que acolho na íntegra, ANULO o Convite nº
34/2013, com fulcro no caput do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o
art. 3º, inciso I e art. 11, inciso I, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,
concedendo o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de eventuais recursos.
Os autos dos processos estão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria
Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar - Campinas - SP, das 08h30min às 12h e das 13h às 16h30min.
Publique-se na forma da lei e encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitações
para as demais providências.
Campinas, 25 de março de 2014

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Diretor- Departamento Central De Compras

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.DIRETOR DO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS - SMA
ANULAÇÃO DO CONVITE Nº 22/2013
Processo Administrativo nº 13/10/31.175
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Convite nº 22/2013
Objeto: Execução de obras de reforma parcial do Centro de Saúde Satélite Íris I.
Em face dos elementos constantes no presente processo, considerando a manifestação
da Comissão Permanente de Licitações que acolho na íntegra, ANULO o Convite nº
22/2013, com fulcro no caput do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o
art. 3º, inciso I e art. 11, inciso I, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,
concedendo o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de eventuais recursos.
Os autos dos processos estão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria
Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar - Campinas - SP, das 08h30min às 12h e das 13h às 16h30min.
Publique-se na forma da lei e encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitações
para as demais providências.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 13/10/55.045
Interessado: Secretaria Municipal de Comunicação
Assunto: Pregão Eletrônico nº 069/2014
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de recuperação e digitalização de acervo fotográfico analógico.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º,
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 069/2014, referente ao objeto em epígrafe, com o
preço unitário de R$ 7,94, perfazendo o valor global de R$47.640,00 (quarenta e sete
mil seiscentos e quarenta reais), ofertado pela empresa adjudicatária REDXCORP
AUDIOVISUAL, PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Comunicação, para autorização da despesa, nos termos
do Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação
Municipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Comunicação, para as demais providências.
Campinas, 25 de março de 2014

SILVIO ROBERTO BERNARDIN
Secretário Municipal De Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO DE NOVAS PROPOSTAS
Processo Administrativo nº12/10/48.039
Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Assunto: Concorrência n° 08/2013
Objeto: Execução de obras de apoio à conclusão do Túnel II (Joá Pentado) complementação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário de
Campinas - Pista Leste - Piçarrão, Campinas/SP.
A Comissão Permanente de Licitações, com base na análise técnica das propostas
(fls. 1868 a 1974) e nos critérios para classificação e julgamento previstos no item
10 do edital, decide por:
1 -CLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, na ordem que
segue:
a) Em primeiro lugar: CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO, no valor global de R$ 8.095.595,31 (oito milhões, noventa e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos).
b) Em segundo lugar: VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL S/A, no valor global de R$ 8.280.360,57 (oito milhões, duzentos e
oitenta mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos).
c) Em terceiro lugar: CONSTRUTORA ETAMA LTDA., no valor global de R$
8.363.006,26 (oito milhões, trezentos e sessenta e três mil seis reais e vinte e seis
centavos).
2 -DESCLASSIFICAR a proposta da empresa CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA., por deixar de apresentar detalhamento das Bonificações e Despesas
Indiretas (BDI), desatendendo o subitem 8.1.3, incorrendo nos subitens 10.5 e
10.5.5 do edital.
3 -FIXAR o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria
Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar Campinas - SP, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h.
Campinas, 25 de março de 2014

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Campinas, 25 de março de 2014

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Diretor- Departamento Central De Compras

TERMO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE
PROPOSTAS

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Processo Administrativo nº 13/10/31.180
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Convite nº. 29/2013
Objeto: Execução de obras de reforma parcial do Centro de Saúde Carvalho de Moura.

Processo Administrativo n.º 13/10/01444 Interessado: Secretaria Municipal de Administração Modalidade: Contratação Direta nº 09/13 Contratada: COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL CNPJ: 33.050.196/0001-88 Termo de Con-

EXTRATO
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trato n.º 34/13 Termo de Aditamento n.º 28/14 Objeto do Aditamento: Prorrogação
por 12 meses, a partir de 04/03/2014 Valor: R$ 60.464,36 Assinatura: 04/03/2014.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo n.º 14/10/02818 Interessado Secretaria Municipal de
Educação Termo deConvênio n.º 67/14 Conveniado: INSTITUTO JACARANDÁ
DE EDUCAÇÃO INFANTIL CNPJ: 03.243.160/0001-50 Objeto: Execução de
Programas complementares de Educação Infantil Valor: R$ 887.520,00 Prazo: até
31/01/2015 Assinatura: 31/01/2014.

DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 25 DE MARÇO DE 2014

Processo Administrativo n.º 13/10/00873 Interessado Secretaria Municipal de
Educação Termo de Convênio n.º 62/13 Conveniada: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO EDUCACIONAL - AME CNPJ: 14.816.808/0001-56 Termo de Aditamento
de Convênion.º 06/14 Objeto do Aditamento: Prorrogação por 12 meses, a partir de 01/02/2014 e alteração do valor per capita, conforme publicado no DOM em
11/11/2013 Valor: R$ 2.019.988,80 Assinatura: 01/02/2014.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

DESPACHO AUTORIZATIVO - COFINANCIAMENTO 2014
- 15ª REMESSA
Expediente despachado pela Sra. Secretária de Cidadania, Assistência e
Inclusão Social em 24/03/2014
Protocolo n.º 13/10/55610
Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEANDO ESPERANÇA
Objeto: Cofinanciamento - 2014
Considerando que os autos estão devidamente instruídos conforme orientação do Departamento de Assessoria Jurídica nos autos do protocolado nº 2013/10/60630 e o disposto no
art. 8º, IV do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, AUTORIZO a celebração do Termo
de Ajuste entre o Município de Campinas, representado pela Secretaria Municipal de
Cidadania, Assistência e Inclusão Social e a (o) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEANDO ESPERANÇA, bem como a despesa de R$ 66024,00 (Sessenta e seis mil e
vinte e quatro reais), nos exatos termos da minuta acostada, com vigência a contar da data
de assinatura até 31 de janeiro de 2015 para a integral execução do (s) objeto (s) pactuado
(s). CONFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação dos documentos faltantes.

Publique-se. Após, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de
Assessoria Jurídica, Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo próprio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º
17.424/2011 e comunicação à Egrégia Câmara Municipal para integral atendimento
das disposições do art. 116, §2º da Lei Federal n.º 8.666/93.
Protocolo n.º 13/10/55658
Interessado: CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITAJAÍ I E
REGIÃO
Objeto: Cofinanciamento - 2014
Considerando que os autos estão devidamente instruídos conforme orientação do Departamento de Assessoria Jurídica nos autos do protocolado nº 2013/10/60630 e o disposto no art. 8º, IV do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, AUTORIZO a celebração
do Termo de Ajuste entre o Município de Campinas, representado pela Secretaria
Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social e a (o) CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITAJAÍ I E REGIÃO, bem como a despesa
de R$ 198072,00 (Cento e noventa e oito mil e setenta e dois reais), nos exatos termos
da minuta acostada, com vigência a contar da data de assinatura até 31 de janeiro de
2015 para a integral execução do (s) objeto (s) pactuado (s). CONFIRO o prazo de 30
(trinta) dias para a apresentação dos documentos faltantes.
Publique-se. Após, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de
Assessoria Jurídica, Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo próprio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º
17.424/2011 e comunicação à Egrégia Câmara Municipal para integral atendimento
das disposições do art. 116, §2º da Lei Federal n.º 8.666/93.
Campinas, 24 de março de 2014

JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE
Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS nº 023/2014
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Campinas/SP, em Reunião Ordinária realizada em 25 (vinte e cinco) de março de 2014, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei Federal nº 8.742, de sete de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de 06.07.2011, e a Lei Municipal nº 8.724, de 27 (vinte e sete) de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal
nº 11.130, de onze de janeiro de 2002,
RESOLVE
ACATAR o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e APROVAR os Relatórios Contábeis relativos aos Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social
- FMAS do mes de Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013.
Campinas, 25 de março de 2014

LEILA SUELI DIAS
PRESIDENTE - CMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
Protocolo n°2014/10/12012-Assunto:Pedido de Certidão de Inteiro Teor - Interessado: Elisete Aparecida de Arruda Braga
À CSA
Solicita a Elisete Aparecida de Arruda Braga a extração de cópia de inteiro teor do
Processo Administrativo nº 2013/10/49084.
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 esclarecimentos 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, defiro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demonstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as
cópias e certificada a autenticidade, certifique-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 Gabinete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto
Municipal n° 18.050/13.
Campinas, 25 de março de 2014

MAURILEI PEREIRA
Diretor Do Departamento De Apoio à Escola

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 25 DE MARÇO DE 2014
Protocolo n°2014/10/11996-Assunto:Pedido de Certidão de Inteiro Teor - Interessado: Marili Macarenco
À CSA
Solicita a Marili Macarenco a extração de cópia de inteiro teor do Processo Administrativo nº 2014/10/2240.
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 esclarecimentos 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, defiro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demonstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as
cópias e certificada a autenticidade, certifique-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 Gabinete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto
Municipal n° 18.050/13.
Campinas, 25 de março de 2014

MAURILEI PEREIRA
Diretor Do Departamento De Apoio à Escola

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 25 DE MARÇO DE 2014
Protocolo n°2014/10/11592-Assunto:Pedido de Certidão de Inteiro Teor - Interessado: Ana Cláudia Victor Affonso da Costa dos Santos
À CSA
Solicita a Ana Cláudia Victor Affonso da Costa dos Santos a extração de cópia de
inteiro teor do Processo Administrativo nº 2013/70/03473.
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 esclarecimentos 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, defiro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demonstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as
cópias e certificada a autenticidade, certifique-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 Gabinete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto
Municipal n° 18.050/13.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Campinas, 25 de março de 2014

Expediente despachado pela Sra. Secretária de Cidadania, Assistência e
Inclusão Social em 25/03/2014

Diretor Do Departamento De Apoio à Escola

PROTOCOLO: Nº 13/10/01557
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA
E INCLUSÃO SOCIAL
REFERÊNCIA: Pregão Presencial n° 140/2013
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 260/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
PREPARADOS (BUFÊ)
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto
no inciso V, do art. 8° do Decreto Municipal n° 18.099/2013 e suas alterações, e com
fulcro na Ata de Registro de Preços n° 260/2013, AUTORIZO a DESPESA no valor
total de R$5.031,00 (cinco mil e trinta e um reais), que onerará dotação orçamentária
do presente exercício, a favor da empresa MANEQUINHO CAMPINAS ROTISSERIA PANIFICADORA LTDA. - EPP, referente ao item 01.
Publique-se.

MAURILEI PEREIRA

PROTOCOLADO N.º 13/10/0871 PG
Republicado por conter incorreções Interessadas: Secretaria Municipal de
Educação - Nave Mãe Vida Nova - Prof. Darcy Ribeiro
Despacho:
À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres de
fls. 494 a 500, 501 a 503 e 504 a 505 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aliados aos
esclarecimentos precedentes desta Secretaria de Educação às fls. 490 a 493, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, e desde que comprovado nos
autos, preliminarmente à formalização, o atendimento às recomendações do DAJ às
fls. 501 a 502, com a juntada das certidões indicadas à fl. 501, do ateste da realização
da reserva orçamentária dos valores a serem repassados, do relatório conjunto previsto
no artigo 8º do Decreto n.º 15.947/07 e do cadastro da entidade junto a esta SME, nos
termos do artigo 3º, inciso IV da Lei Municipal n.º 12.884/07, AUTORIZO:

Campinas, 25 de março de 2014

JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE
Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social

1. O aditamento/prorrogação do Termo de Convênio n.º 60/13, celebrado entre o
Município de Campinas e a entidade Obra Social São João Bosco, para continuidade
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da gestão da Nave Mãe Vida Nova - Prof. Darcy Ribeiro, por mais 12 (doze) meses, a
partir de 01/02/2014, em execução ao Programa de Atendimento Especial à Educação
Infantil - PAEEI, com alteração de valores e cláusulas como proposto e analisado,
conforme condições estabelecidas naquele termo contratual e na legislação aplicável
à espécie;
2. A despesa decorrente, no valor total equivalente a R$ 1.779.552,00 (Um milhão,
setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais);
3. À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ, para a formalização
do Termo Contratual próprio, e após, retornem os autos a esta Secretaria de Educação
para as demais providências e acompanhamento.
Campinas, 29 de janeiro de 2014

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, bem como atendendo ao estabelecido nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do DEFERIMENTO do pedido
de isenção do IPTU, para APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir do exercício de
2014, requerido para os imóveis constantes dos procedimentos administrativos adiante relacionados, tendo em vista que atendidas as exigências legais.
CÓDIGO CARTOGRÁFICO

PROTOCOLADO

INTERESSADO

2013/10/46320

SHIRLEI SCARPARO

3362.53.86.0936.04009

2013/10/46649

LAURO FURIAN

3433.32.50.0061.01001

2013/10/46767

MARIA ROSA COUTINHO PEREIRA

3421.41.47.0073.01017

Secretária Municipal De Educação

2013/10/46850

JANNE CREDITO DA SILVA

3442.53.74.0205.01001

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

2013/10/46866

MARIZA THEREZINHA PACHECO FURLAN

3423.44.48.0087.01001

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA PRESIDENTE DA
FUMEC EM 20 DE MARÇO DE 2014
Protocolo n° 2007/10/13.421
Processo de dispensa de licitação n° 04/2011
Objeto: reajuste do valor da locação de imóvel não residencial localizado na Rua
José Augusto César n° 394, bairro Jardim Chapadão, no Município de Campinas - SP.
Diante dos elementos que constam dos autos, em face da cláusula 5.1 do contrato de
locação n° 08/2011 e dos cálculos apresentados pela Coordenadoria Administrativa
e Financeira, após parecer da Assessoria Jurídica, que indica a ausência de impedimentos legais, com a atribuição prevista no artigo 20, parágrafo único, do Decreto
Municipal n° 15.291/05,
AUTORIZO:
O reajuste do referido contrato no percentual de 4,57% (quatro inteiros e cinquenta e
sete centésimos por cento), válido a partir de 26 de dezembro de 2013.

Campinas, 25 de março de 2014

JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - exercício 2013 HABITAÇÃO
POPULAR 50/80m2
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS, no uso
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente
e demais pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III
da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, bem como atendendo ao estabelecido nos
artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do INDEFERIMENTO do
pedido de isenção do IPTU para HABITAÇÃO POPULAR (50/80m2) - exercício de
2013, requerido para os imóveis constantes dos procedimentos administrativos adiante relacionados, em razão da área do imóvel ser superior ao limite legal.
CÓDIGO CARTOGRÁFICO

PROTOCOLADO

INTERESSADO

A despesa complementar correspondente no valor de R$ 847,50 (oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo onerar a dotação orçamentária deste
exercício financeiro.

2012/10/44370

ELIZETE APARECIDA DE AQUINO

3364.31.45.0036.02006

2012/10/46760

PRISCILA DIMARZIO

3164.41.18.0066.01001

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

2012/10/48770

ENEIDE ROMAO

3264.43.80.0128.01001

2012/10/56364

MARIA DE LOURDES ROIO GONZALES

3443.32.74.0414.02019

Presidente Da FUMEC

SECRETARIA DE FINANÇAS

Campinas, 25 de março de 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA - JRT

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - exercício 2014 APOSENTADO/PENSIONISTA E AMPARO SOCIAL AO IDOSO

Protocolo Principal: 2011/03/15218
Interessado: REINALDO VELLOSO DOS SANTOS
Recurso Extraordinário: Protocolo 2014/10/13476
Tributo / Assunto: ISSQN - AIIM Nº002162/2011
Fica o interessado e seus representantes legais, Dr. FERNANDO AUGUSTO FERRANTE POÇAS, OAB/SP nº184.092, Dr. RICARDO PEREIRA RIBEIRO, OAB/
SP nº184.201 e Drª ÉRIKA FELIPPE LAZAR, OAB/SP nº282.444, conforme fls.68,
notificados desta publicação, nos termos do art. 21, IV, c.c. art. 22, III, da Lei Municipal 13.104/2007, para manifestação em contrarrazões ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela Representação Fiscal - JRT, consoante art. 80, § 2º, da mesma
lei, De acordo com o Comunicado - JRT publicado no Diário Oficial do Município de
06/02/2009, este protocolado fica à disposição para vistas, previamente agendada com
a Secretaria: jrt.secretaria@campinas.sp.gov.br ou telefone (19) 2116.0310.
EDGAR VALVERDE
AFTM Matr.45894-5 - Presidente Da Junta De Recursos Tributários

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS, no uso
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente
e demais pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I da
Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, bem como atendendo ao estabelecido nos
artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, que fica prejudicada a análise
de mérito do pedido de isenção do IPTU, para APOSENTADO/PENSIONISTA, a
partir do exercício 2014, tendo em vista a perda do objeto, considerando que os
imóveis constantes dos procedimentos administrativos adiante relacionados já são beneficiados pela referida isenção.
PROTOCOLADO

REQUERENTE

CÓDIGO DO IMÓVEL

2013/03/16751

LINDALVA MARIA DA SILVA MACHADO

3442.52.39.0134.01001

JOSE NOBRE DE CAMPOS

3414.14.86.0363.01001

2013/10/46932

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Campinas, 25 de março de 2014

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Coordenadoria Setorial de Fiscalização Imobiliária
Protocolo nº 2010/10/42.725
Interessado : Regina Célia do Nascimento Guerra
Assunto : Impugnação de Tributos
Código Cartográfico : 4311.52.82.0077.01001
Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art. 70 da Lei nº 13.104/2007 e IN
004/2012 do Sr. Secretário Municipal de Receitas, Não Conheço do pedido de revisão do lançamento do IPTU do exercício de 2012, para o imóvel acima identificado
nos termos do art. 83, inciso I da Lei nº 13.104/2007, haja vista ter sido protocolizado
intempestivamente, conforme preceitua o art. 34 da lei 13.104/07, considerando-se os
termos do Edital de notificação do referido lançamento.
Protocolo nº: 2010/10/14655
Interessado : Maria Emeltrudes da Silva Castro
Assunto : Revisão de IPTU
Com base nos elementos e documentos constante do presente processo e atendendo as
disposições do art. 21, inciso IV da Lei nº 13.104/2007, declaro presumida a desistência da presente impugnação em face do pagamento efetuado nos termos do art.
15 § 2º da Lei nº 13.104/2007.
Campinas, 20 de março de 2014

ALOISIO CARLOS MONTEIRO AMADEU
Auditor Fiscal Tributário Municipal Mat.63.348-8 Coordenador CSFI/DRI-SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO 2014 APOSENTADO/PENSIONISTA E AMPARO SOCIAL AO IDOSO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS, no uso
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente
e demais pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I da

JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
MOBILIÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Contribuinte: Instituto Paulista de Ensino e Cultura IPEC São Paulo
CNPJ: 00.503.348/0007-97
C.C.M. 154.518-3
O AUDITOR Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no exercício de suas atribuições legais, NOTIFICA o Contribuinte: Instituto
Paulista de Ensino e Cultura IPEC São Paulo, CNPJ 00.503.348/0007-97, C.C.M.
154.518-3, na forma disposta nos artigos 19, 20, 21 e 22, Inciso III, e Artigo 23 da Lei
Municipal 13.104 de 17.10.2007, da LAVRATURA do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 001.030/2014, no valor de 3.990,0000 UFICs, pelo descumprimento
de Obrigação Acessória (Deixou de apresentar a documentação e informações solicitadas na Intimação 32/2014/AZ). O Contribuinte poderá apresentar impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias, contados conforme artigos 34 e 22, Inciso III, da Lei Municipal 13.104/2007. O contribuinte poderá tomar vistas do Processo no "Porta Aberta",
situado no térreo do Paço Municipal, das 8hs às 17hs. Esta publicação motiva-se pelo
fato de que a pessoa que recebeu o AIIM deixou de apresentar a respectiva procuração
que lhe outorgasse poderes para representar legalmente o Contribuinte autuado.
Campinas, 25 de março de 2014

APARECIDO ZAMIGNANI
Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matr. 63.178-7

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
MOBILIÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Protocolo: 2013/10/33352
Interessado: Ubaldo Urbano Alves
Assunto: Impugnação de ISSQN - Construção Civil - Guia nº. 015799/2013
Atendendo ao disposto nos arts. 66, 69 e 70 da lei 13.104/07, e artigo 2º, I da IN nº
003/2008-DRM/SMF, à vista do requerimento apresentado, com base nos elementos
do presente protocolado e na manifestação fiscal, não conheço da impugnação referente à guia de ISS construção civil nº. 015799/2013, com base no artigo 83, inciso I
da Lei 13.104/07, pelo fato de ter sido apresentada intempestivamente, ou seja, fora
do prazo de 30 dias da notificação previsto no artigo 34 da Lei 13.104/07. Porém, com
base no artigo 149 da Lei 5.172/66 - CTN, determino, de ofício, a retificação da guia
de ISS construção civil nº. 015799/2013, reduzindo a área tributada de 390,00m² para
90,00m², e o valor do ISS passando de 3.297,7090 UFIC para 761,0098 UFIC, atingindo uma redução de 2.536,6992 UFIC, conforme planilha em fl. 25, tendo em vista
que a área de 300,00m² já foi lançada pela guia nº.014425/2012. Deixo de recorrer
de ofício por não ser hipótese prevista no artigo 74 da lei 13.104/07 alterada pela lei
13.636/09. Considera-se notificado o interessado com a publicação desta nos termos
do art. 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Campinas, 25 de março de 2014

WILSON FRANCISCO FILIPPI
Diretor Do Departamento De Receitas Mobiliárias - Matríc. 101.894-9

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolado nº.: 2012/10/40702
Interessado: Manoel Basso Advocacia
Assunto: Impugnação de TFA - 2012
Atendendo ao disposto nos arts. 68, 69 e 70 da lei 13.104/07, e artigo 5º da IN nº
003/2008-DRM/SMF, à vista do requerimento apresentado, com base nos elementos
do presente protocolado e na manifestação fiscal, defiro o pedido de cancelamento da
inscrição da TFA do anúncio identificado como "I-no estabelecimento-1.3 próprionão luminoso, nem iluminado (01 a 05m²)", no valor de 27,7700 UFIC, no endereço
da Av. Barão de Itapura nº. 3355, Taquaral, da inscrição mobiliária nº. 54.689-5, a
contar de 02 de setembro de 2011, de ofício, com o cancelamento das cobranças da
TFA de 2012 e exercícios subsequentes, com base no art. 7º, em consonância com os
artigos 6º, 9º, 13, 14 e 15 da Lei 11.105/2001.
Campinas, 21 de março de 2014

WILSON FRANCISCO FILIPPI
Diretor Do DRM

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolo: 2013/03/3782 (principal)
Impugnação: Protocolo 2013/10/34608
Interessado: Hospital Vera Cruz S/A
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 000932/2013
Com base nos elementos do protocolado e em face do que dispõem os artigos 68
a 70 da Lei Municipal nº. 13.104/07, indefiro a impugnação e mantenho o AIIM
000932/2013 na integra, por improcedentes as alegações do Impugnante, pois o artigo
18 da Lei Municipal 12.392/05 já estabelecia restrições quanto à aplicação da responsabilidade tributária em relação a tomadores de serviços estabelecidos em outros municípios, e o serviço prestado pelo Impugnante é devido no local do estabelecimento
prestador, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 116/03, vez que não se enquadra nas exceções dos seus incisos I a XXII. A informação impressa nas notas fiscais, de
que o imposto fora retido pelo tomador, não teve como causa problemas operacionais
do sistema de nota fiscal eletrônica, vez que o próprio Impugnante emitiu nota fiscal
eletrônica, na mesma época, para tomador estabelecido em outro município, com a
informação correta quanto ao recolhimento do imposto.
Protocolo: 2011/10/15681
Interessado: RBA Empreendimentos e Administração Ltda.
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN- Construção Civil - Guia
008024/2009
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, e com
base nos elementos do protocolado, não conheço a impugnação com fundamento no
artigo 83, incisos I e II, da Lei Municipal 13.104/07, por intempestiva e pela falta de
legitimidade da Impugnante. Todavia, de ofício, nos termos dos artigos 145, inciso
III, e 149, inciso VIII, da Lei 5.172/66 - CTN, determino a retificação do lançamento
notificado sob nº 008024/2009 para excluir os valores do ISSQN recolhidos no curso
da obra, passando o valor do crédito tributário para 59.113,3386 UFIC, mantidos inalterados os demais elementos do lançamento.
Protocolo: 2012/10/58548
Interessado: ACS Barão Geraldo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN- Construção Civil - Guia
015507/2012
Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Instrução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, defiro parcialmente a impugnação do lançamento do ISSQN notificado sob nº
015507/2012, com fundamento no artigo 145, I, da Lei 5.172/66 - CTN, retificando-o
para excluir o valor do ISSQN recolhido durante a execução da obra e alterar o padrão
atribuído ao imóvel para Residencial Horizontal Normal, passando o valor do crédito
tributário para 38.139,0521 UFIC. Não acolho a alegação quanto à falta de segregação
de áreas conforme os padrões construtivos, pois na elaboração do lançamento foram
consideradas as áreas descritas no Certificado de Conclusão de Obras, enquadrando as
áreas de uso comum cobertas no mesmo padrão das residências, até porque não existe
para elas enquadramento específico na Resolução SMF 001/2008, e a área relativa
às piscinas descobertas recebeu enquadramento específico, nos termos da Resolução
mencionada.
Protocolo: 2012/10/59105
Interessado: Gold Alaska Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN- Construção Civil - Guia
015540/2012
Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, e com
base nos elementos do protocolado, defiroparcialmente a impugnação do lançamento
do ISSQN notificado sob nº 015540/2012, retificando-o com fundamento no artigo
145, inciso I, da Lei 5.172/66 - CTN, para excluir o valor o ISSQN recolhido no decorrer da obra, passando o valor do crédito tributário para 181.731,0260 UFIC, mantidos
inalterados os demais elementos do lançamento impugnado.
WILSON FRANCISCO FILIPPI
Diretor Do Departamento De Receitas Mobiliárias
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DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolo: 2013/10/51764
Interessado: Celso José Dalben
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN- Construção Civil - Guia
017657/2013
Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07 e com
base nos elementos do protocolado, defiro parcialmente a impugnação mediante a
retificação do lançamento do ISSQN notificado sob nº 017657/2013, com fundamento
no artigo 145, I, da Lei 5.172/66 - CTN, para excluir o valor do ISSQN recolhido
no decorrer da obra, passando o valor do crédito tributário para 17.255,1754 UFIC,
mantidos inalterados os demais elementos do lançamento.
WILSON FRANCISCO FILIPPI
Diretor Do Departamento De Receitas Mobiliárias

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
Processo 14/10/4623
Interessada: ADS Manutenções Prediais Eireli Epp
CNPJ 10.701.562/0001-16
Assunto: Opção Simples Nacional
Com fulcro no que dispõe o artigo 66 da lei 13.104/2007, o artigo 39 da Lei Complementar 123/2006, artigo 109, §§4º e 5º da Resolução CGSN nº 94/2011 e à vista do
que consta do protocolo 2014/10/4623, defiro o pedido de inclusão da empresa ADS
Manutenções Prediais Eireli - Epp, CNPJ 10.701.562/0001-16, no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01/01/2014, por não existir óbice ao seu ingresso, em particular, o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 16 caput e § 2º e 17, incisos V e XVI da
Lei Complementar nº 123/2006.
Protocolo: 2013/10/44.311 (principal) e 2013/10/52639
Interessado: Ada Almeida Schenka
CCM: 115.307-2
Assunto: Solicitação de encerramento retroativo
Tendo em vista a solicitação do interessado e os documentos constantes nos autos,
acolho a manifestação fiscal às fls. 31/33 , e nos termos dos arts. 66 e 93, inciso I da
Lei Municipal nº 13.104/2007, c/c o Art. 72 do decreto 15.356/05, indefiro o encerramento retroativo da Inscrição Municipal n° 115.307-2. Determino, De ofício, o encerramento da inscrição a partir de18/09/2013,data da protocolização do pedido, com
base no disposto no art. 1°, parágrafo 2º, da Instrução Normativa - SMR 10/2012, c/c
artigo 64, parágrafo 1º, inciso I, alínea b do Decreto Lei n° 15.356/2005, cancelando
os débitos posteriores pertinentes e mantendo-se os anteriores.
Protocolo: 2013/10/41.520
Interessado: Eveline Benevides Magalhães
CCM: 2156-3
Assunto: Solicitação de encerramento retroativo/cancelamento dos débitos
Tendo em vista a solicitação do interessado e os documentos constantes nos autos,
acolho a manifestação fiscal às fls. 45/47, e nos termos dos arts. 34, 66, 83, inciso I e
93, inciso I da Lei Municipal nº 13.104/2007, c/c o Art. 72 do decreto 15.356/05, não
conheço do pedido de cancelamento dos débitos e indefiro o encerramento retroativo
da Inscrição Municipal n° 2156-3,por não apresentar prova hábil para o atendimento
do presente pedido, nos moldes da Instrução Normativa-SMR 10/2012. Determino, De
ofício, o encerramento da inscrição a partir de 02/09/2013,data da protocolização do
pedido, com base no disposto no art. 1°, parágrafo 2º, da Instrução Normativa - SMR
10/2012, c/c artigo 64, parágrafo 1º, inciso I, alínea b do Decreto Lei n° 15.356/2005,
cancelando os débitos posteriores pertinentes e mantendo-se os débitos anteriores.
SARHA CAMPOS DINIZ DOS REIS ALMEIDA
AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA-MATRIC.45.843-0-RESPONDENDO PELA CSCM/
DRM/SMF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

DESPACHO EXARADO PELO SENHOR SECRETÁRIO
De: Robertson Scozzafave Filho- Prot. 2014/10/11994
Diante da análise efetuada, AUTORIZO a cópia de parcial teor requisitada através do protocolado Nº 2014/10/11994, tendo o interessado 30 (trinta) dias a partir de
14/03/2014 para a retirada das cópias requisitadas do protocolo2014/10/8631, encontrando-se os documentos a disposição na Coordenadoria Setorial de Expediente do
Gabinete do Prefeito (4º andar) para retirada, conforme art. 11 do Decreto nº18050,
de 01 de Agosto de 2013
De: Gustavo Henrique Silva - Prot. 2014/10/12176
Diante da análise efetuada, AUTORIZO a cópia de parcial teor requisitada através do protocolado Nº2014/10/12176, tendo o interessado 30 (trinta) dias a partir de
14/03/2014 para a retirada das cópias requisitadas do protocolo 13/11/04568, encontrando-se os documentos a disposição na Coordenadoria Setorial de Expediente do
Gabinete do Prefeito (4º andar) para retirada, conforme art. 11 do Decreto nº18050,
de 01 de Agosto de 2013.
Campinas, 25 de março de 2014

FERNANDO VAZ PUPO
Secretario De Planejamento E Desenvolvimento Urbano

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO PARA INÍCIO
DE ABRIL
A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua programação de cursos para o início de Abril de 2014. Endereço: Avenida
Aquidabã, nº 505 - Bairro: Bosque
O DESAFIO DE MUDAR(SE)

24

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

Diário Oficial do Município de Campinas

Datas: 03, 10, 17 e 24/abr, 01, 08, 15 e 22/maio
Horário: 08h30 às 11h30 (quintas-feiras)
Carga Horária: 24 horas (08 encontros de 03 horas)
Vagas: 15
Conteúdo Programático: Conceito de mundaça; Globalização e mudança; Mudanças
e resistências; Visão positiva do ser humano: energia para as mudanças; Educação
emocional: relações humanas; Desenvolvimento integral e qualidade; Principais mundanças no serviço público.
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Inscrições: até 27 de março/14
O ENTENDER A MENTE HUMANA
Datas: 02, 09, 16, 23, 30/abril e 07, 14, 21, 28/maio (quartas-feiras)
Horário: 14h00 às 17h00
Carga Horária: 27 horas (09 encontros de 03 horas)
Vagas: 50
Conteúdo Programático: Resumo da teorização dos autores: Freud, Melanie Klein e
Bion, Winnicott, Lacan; Exibição dos filmes e posterior discussão: "A árvore da Vida",
"Estamira"; "A Beleza Americana"; "Precisamos falar sobre o Kevin".
Instrutor: André L. Marroig de F. Ribeiro
Inscrições: até 25 de março/14
ATENÇÃO
LOCAL: UPA Centro - Unidade de Pronto Atendimento
(Rua Irmã Serafina, nº 937, Centro)
IMPORTANTE - Local dos Cursos
Os cursos acontecem na sede da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, exceto aqueles em que há indicação de local externo.
COMO SE INSCREVER
Através de e-mail ou telefones da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor
(EGDS):

Campinas, 24 de março de 2014

ELIZABETE FILIPINI
Resp. Pela Secretaria Municipal De Recursos Humanos

EXPEDIENTE EXARADO PELA SENHORA SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO:
Autorizamos o cancelamento das licenças prêmio das servidoras abaixo
relacionadas:
MATRÍCULA

NOME

PROTOCOLO

VIGÊNCIA

379670

ANDREA CRISTINA REIS DE SOUZA

2004/10/11088

03/2014

98161

FABÍOLA DAMAS DE CARVALHO E SILVA

1998/70/0498

09/2013

111511-1

MARIA DAS NEVES S. JESUS

2009/40/2911

03/2014

28085-2

MARIA DE FÁTIMA MARTINS

2003/50/1278

02/2014

ELIZABETE FILIPINI
Resp. Pela Secretaria Municipal De Recursos Humanos

CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR
De acordo com a solicitação formulada pelo Sr. Edinelson da Silva Andrade por
meio do protocolado nº 14/10/14033, decido pelo deferimento integral da Certidão
do protocolado 2014/10/8119, nos termos do Decreto nº 18.050 de 01/08/2013.
ELIZABETE FILIPINI
Diretora Do DARH/SMRH

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
EM 24 DE MARÇO DE 2014.

rh.egds@campinas.sp.gov.br ou rh.treinamento@campinas.sp.gov.br
(19) 3236-9561 / 3236-8874 / 3236-6982
Campinas, 21 de março de 2014

MARISA CORDOBA AMARANTES
Coordenadora Setorial EGDS

AIRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor Do Departamento De Recursos Humanos

PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR SECRETÁRIO

Diante dos elementos constantes do protocolado administrativo nº 2014/10/11465, vez
que preenchidos o requisitos do artigo 5º, XXXIII e XXXIV, Constituição Federal, defiro a solicitação de certidão de inteiro teor do protocolo nº 2010/10/1948, cujas cópias
encontram-se na Coordenadoria de Expediente do Gabinete do Prefeito, para retirada,
nos termos do artigo 9, § 3º, do Decreto Municipal 18.050 de 01 agosto de 2013.
Campinas, 24 de março de 2014

IVANILDE AP. RIBEIRO
DIRETORA DGDO/SMS

PORTARIA N.º 81861/2014
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo
com o protocolado nº 14/10/7570, pela presente,
RESOLVE
Designar no período de 02/01/2014 a 31/12/2014, as servidoras abaixo relacionadas,
para nos termos do artigo 66 da Lei 6.894/1991, atuar junto à Coordenadoria Setorial
de Formação do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.
108.308-20 - Eliana Aparecida Barbosa Boscolo
119.608-10 - Marizethe da Silva Martins
108.104-70 - Patrícia Regina Infanger Campos
109.680-00 - Adriana Correia Almeida Batista
103.261-50 - Kelly Cristina Munhoz Arduino

EXPEDIENTE EXARADO PELA SENHORA SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO:
Com base nas informações e demais elementos que instruem os protocolos, defiro 30 (trinta) dias de Licença Prêmio aos requerentes relacionados
abaixo, para que sejam usufruídas a partir das datas consignadas:

MATRÍCULA

NOME

PROTOCOLO

DATA INICIO

1086880

DIRCE DE FARIA TEIXEIRA

2007/10/53739

02/01/2014

1086766

DOUGLAS TOBIAS DE JESUS

2007/100/52393

10/3/2014

351490

JOCIMAR FUINI

2004/10/15307

5/3/2014

1039156

LUCIANE NEGRINI

2006/10/36861

17/3/2014

290670

MARIA JOANA DA SILVA CAMOLEIS

2006/70/4912

10/3/2014

946940

ROBSON ALEXANDRE DE NADAI

2001/0/6092

03/03/2014

Campinas, 24 de março de 2014

ELIZABETE FILIPINI
Resp. Pela Secretaria Municipal De Recursos Humanos

EXPEDIENTE EXARADO PELA SENHORA SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS EM EXERCÍCIO:
Retificamos a data de inicio de Licença Prêmio a ser usufruída pelas servidoras abaixo relacionadas:

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE
SAÚDE EM 21 DE MARÇO DE 2014
AUTORIZAÇÕES DE DESPESAS
Protocolado n° 2013/10/37.577 Interessada: Secretaria Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico nº: 034/2014 Objeto:- Aquisição de medicamentos para Mandados Judiciais
Diante dos elementos constantes neste processo administrativo, e ao disposto no
Decreto Municipal nº 18.099/13, artigo 8º inciso V, AUTORIZO as despesas referentes ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses e
valores totais para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo
relacionadas:- AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., itens 02 (R$ 79,79) e 14
(R$ 69,00), no valor total de R$ 2.285,80 ( Dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais
e oitenta centavos);
- BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA., itens 01 (R$ 8,78) e 04 (R$ 33.60),
no valor total de R$ 397,46 ( Trezentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos);
- CM HOSPITALAR LTDA., itens 10 (R$ 53,57), 12 (R$ 71,40) e 15 (R$ 88,20),
no valor total de R$ 2.127,50 ( Dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos);
- CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,
item 06 (R$ 19,79), no valor total de R$ 41.559,00 ( Quarenta e um mil, quinhentos e
cinquenta e nove reais); e
- HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA., item 19 (R$ 3,18), no valor total de R$ 795,00 (Setecentos e noventa e cino
reais).
Publique-se. Após encaminhe-se à Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de
Administração para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal
- SIM.
Processo Administrativonº 2013/10/629 - Interessado: Secretaria Municipal de
Saúde - SMS - Concorrência Pública nº 002/2013 - Objeto: Registro de Preços
de Saneantes, domissanitários e produtos de higiene para uso da Rede Municipal de
Saúde.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto
no art. 8º Inciso V, do Decreto Municipal nº 18.099/13, AUTORIZO, a despesa total
de R$ 43.079,64 (Quarenta e três mil, setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
- CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., no valor total de R$ 36.000,00
(Trinta e seis mil reais), para o fornecimento do lote 1, Ata Registro de Preços nº
265/13;
- EJS PARTICIPAÇÃO LTDA., no valor total de R$ 7.079,64 (Sete mil, setenta
e nove reais e sessenta e quatro centavos), para o fornecimento dos lotes 2 e 4, Ata
Registro de Preços nº 266/13.
Campinas, 21 de março de 2014

DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MATRÍCULA

NOME

PROTOCOLO

ONDE SE LÊ

LEIA-SE

284823

NIDIA THEISS PROVATTI

2003/60/34

02/01/2014

20/12/2013

1107720

SANDRA REGINA STOLAGLI

2009/50/539

03/01/2014

30/01/2014

A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM
SAÚDE LESTE COMUNICA:
PROTOCOLO: 2014/07/00698-PAS
INTERESSADO: FARMAFER MANIPULAÇÃO E COSMÉTICA LTDA - EPP
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE VIVIANE

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

CONSORTI FAZZIO, CRF Nº36015
DEFERIDO
PROTOCOLO: 2014/0700533-PAS
INTERESSADO: J R MEDICINA DO TRABALHO LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 2014/07/00678-PAS
INTERESSADO: DROGARIA BARATEIRA LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE GISELE ANDREA
SARTORIO BÉRGAMO, CRF Nº27634
DEFERIDO
PROTOCOLO: 2014/07/00751-PAS
INTERESSADO: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
ASSUNTO: RECURSO
DEFERIDO PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REFORMA CONFORME SOLICITADO
PROTOCOLO: 2011/40/00662-PL
INTERESSADO: SABOR MINEIRO RESTAURANTE TÍPICO LTDA - ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INDEFERIDO
PROTOCOLO: 2014/07/00767-PAS
INTERESSADO: SERO - SERVIÇOS EM ONCOLOGIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº01136
DEFERIDO ISENÇÃO DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR DE MULTA ARBITRADA
PROTOCOLO: 2014/07/00130-PAS
INTERESSADO: MARIA APARECIDA ZÖLKE DE TELLA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO
PROTOCOLO: 2014/40/00467-PL
INTERESSADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA CELULAR EM MEDICINA S/S
LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº5784
DEFERIDO DILATAÇÃO DE PRAZO
PROTOCOLO: 2014/07/00645-PAS
INTERESSADO: DROGARIA CAMPEÃ POPULAR CAMPOS SALES LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº3973
DEFERIDO
PROTOCOLO: 2014/07/00457-PAS
INTERESSADO: MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES
PROTOCOLO: 2014/50/00290-PSO
INTERESSADO: SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA
ÁGUA PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
RELATÓRIO ATENDE ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES
PROTOCOLO: 2014/50/00289-PSO
INTERESSADO: SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA
ÁGUA PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
RELATÓRIO ATENDE ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES
PROTOCOLO: 2014/40/00556-PL
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DOS
PARQUES LUCIAMAR E XANGRILÁ
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA
ÁGUA PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
RELATÓRIO ATENDE ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES
PROTOCOLO: 2014/40/00559-PL
INTERESSADO: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER GALLERIA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA
ÁGUA PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
RELATÓRIO ATENDE ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES
PROTOCOLO: 2014/60/00368-PN
INTERESSADO: GRUPO ANHUMAS
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA
ÁGUA PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
RELATÓRIO NÃO ATENDE ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES
PROTOCOLO: 2014/50/00323-PSO
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA SERRA DAS CABRAS
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA
ÁGUA PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
RELATÓRIO NÃO ATENDE ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES
PROTOCOLO: 2014/40/00557-PL
INTERESSADO: ASSOC. BRAS. DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS
DOS ÚLTIMOS DIAS
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA
ÁGUA PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
RELATÓRIO ATENDE ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES
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PROTOCOLO: 2014/50/00213PSO
INTERESSADO: AGUAJATO TRANSPORTES LTDA - EPP
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA
ÁGUA PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
RELATÓRIO ATENDE ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES
PROTOCOLO: 2014/50/00288-PSO
INTERESSADO: SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA
ASSUNTO: PLANO DE AMOSTRAGEM
DEFERIDO
ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
(EDITAL 006/2011)
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos comunica o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato
ao cargo público relacionado abaixo:
Cargo: TECNICO ENFERMAGEM
Nome: PAULO HENRIQUE BREGEON
Avaliação Médica: APTO
Campinas, 25 de março de 2014

MARCELO DE MORAIS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE
COMUNICA:
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 0804
ESTACIONAMENTO TIBET S/C LTDA - ME CNPJ 03.220.935/0001-71 COM
ENDEREÇO NA RUA BARRETO LEME, 1449 - CENTRO
DEVIDO ESTAR EM PLENA ATIVIDADE DE SEU ESTABELECIMENTO,
OBSTANDO A AÇÃO FISCALIZADORA DA AUTORIDADE SANITÁRIA
COMPETENTE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES QUANDO DA INSPEÇÃO DO LOCAL, MOTIVADA POR DENÚNCIA, CONFORME ART. 95,
122 INCISOS I, VII E VIII DA LEI ESTADUAL Nº10.083/98 E ART. 145 DA
LEI ESTADUAL Nº 10.083/98 COM PENALIDADE MULTA DE VALOR ARBITRADO DE R$3.035,90 (TRÊS MIL E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS).
ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA

PORTARIA Nº 71/2014 SMCASP
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública,
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c
1.399/55,
Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas, e tendo
em vista o contido no Protocolado 2013/215/711, em especial levando em conta o
relatório da Comissão Processante de fls. 19-verso e a manifestação do Sr. Corregedor da Guarda Municipal de Campinas às fls. 19-verso, decido com fulcro no artigo
50 - inciso III, da Lei Municipal 13.351/08, pela ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do(a)
servidor(a) matrícula 105.878-9, com o consequente arquivamento dos autos.
Campinas, 18 de março de 2014

LUIZ AUGUSTO BAGGIO
Secretário Municipal De Cooperação Nos Assuntos De Segurança

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA 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 notificação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente
aos terrenos localizados neste município, para notificá-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 notificação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas no citado diploma legal.
COMPROMISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁFICO”

NOTIFICAÇÃO

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

“ARY DIAS DOS
SANTOS FILHO”

3263.52.19.0148.01001

19677

“VILA
NOGUEIRA”

8

2013/156/392

Campinas, 21 de março de 2014

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
Protocolo: 2008/70/6476
Interessado: COFIT
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº 5101, 5102,
6620 e 6621.
Campinas, 19 de março de 2014

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV.
SUSTENTÁVEL

CONVOCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

CONVOCAMOS os membros da Comissão Municipal de Emprego de Campinas
- COMEMPREGO para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia 04/04/14 (sexta-feira), às 09h30min, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador - CPAT, localizado
na Avenida Campos Salles, n° 427 - Centro, neste Município de Campinas, com a
seguinte PAUTA: (1) Semana do Trabalhador - 2014; (2) "Dia D" - Dia Nacional
da Contratação da Pessoa com Deficiência - PcD e Reabilitados; (3) Formatura dos
alunos do Pronatec; (4) Observatório do Trabalho; (5) Nova eleição para Presidência
da CME e (6) Informes.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Solicitação LAO: 2014000109
Interessado: HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA
Em atendimento à solicitação número 2014000109, foi efetuada análise prévia da
documentação enviada.
Solicitamos o envio da documentação mínima e essencial relacionada abaixo, no
prazo de 30 (trinta) dias (nos termos da Ordem de Serviço nº 02/13):
Documentos faltantes:
- Comprovante de Enquadramento da Empresa;
- Publicação em jornal da cidade que a empresa está solicitando as Licenças Prévia e
de Instalação junto à PMC;
- Comprovante de Regularidade da Edificação.
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o
técnico. Fone 2116-0104 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

MARIO JORGE BONFANTE LANÇONE

Campinas, 24 de março de 2014

JAIRSON VALÉRIO DOS ANJOS
Presidente Da Comemprego - Campinas

SECRETARIA DE URBANISMO

COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PARA CONCEDER CERTIDÃO DE
INTEIRO TEOR, PROT.11/11/1306.
PROT.14/10/13202 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PARA CONCEDER CERTIDÃO DE
INTEIRO TEOR, PROT.92/68414.
PROT.14/10/13796 ASSOC. BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS S DOS ULTIMOS DIAS
INDEFERIDO
PROT.13/10/46014 SAUNA TRES CHIC LTDA
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
PROT.13/11/18810 AMUMINAS ASSOC. MINEIRA DOS USUARIOS DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES - PROT.13/11/645 J M BRESCIANI CONFECÇÕES - PROT.13/11/9479 PORTALE BAR E RESTAURANTE LTDA - PROT.13/11/11550 JOAQUIM DUTRA SOARES - PROT.13/11/11724
DELFINA DE A E SILVA PENA - PROT.13/11/11772 LA PEROLA MODAS LTDA - PROT.13/11/11792 JOAO
P DE SOUZA FLORICULTURA - PROT.13/11/11809 FLORIDA PARKING CAMPINAS ESTACIONAMENTO
LTDA PROT.13/11/12487 MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS - PROT.13/11/9681 ADRIANA A DA FONSECA - PORT.12/11/354 PEDRO S MENDES - PROT.13/11/12286 VALDEMIR M DE SOUZA

Campinas, 25 de março de 2014

ARQTª ANA LUCIA TONON
RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE P/ DIRETORIA DO DEPTº DE CONTROLE
URBANO

GABINETE DA SECRETÁRIA
ERRATA: PUBLICADO EM 21/03/2014.
ONDE SE LÊ:
FICA LEVANTADO O EMBARGO (AUTO Nº 2009), SITO À RUA SERGIO FERNANDES BORGES
SOARES Nº 1000 E FICA CANCELADA A SUSPENSÃO DOS ALVARÁS DE APROVAÇÃO E DE EXECUÇÃO OBJETOS DO PROTOCOLO Nº 09/11/6648.
PROT.09/11/6648 NIVALDO DAL BAO
LEIA-SE:
FICA LEVANTADO O EMBARGO (AUTO Nº 2009), SITO À RUA SERGIO FERNANDES BORGES
SOARES Nº 1000 E FICA CANCELADA A SUSPENSÃO DOS ALVARÁS DE APROVAÇÃO E DE EXECUÇÃO OBJETOS DO PROTOCOLO Nº 08/11/6648.
PROT.08/11/6648 DEICMAR PARTICIPAÇÕES E COMERCIO S/A

Campinas, 25 de março de 2014

DRª ARQTª SILVIA FARIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PARA CONCEDER CERTIDÃO DE
INTEIRO TEOR, PROT.88/29558.
PROT.14/10/12304 GERSON LOURENÇO PIRES
DEFERIDOS
PROT.13/11/17641 JOSE R CESNIK - PROT.13/11/12837 ELISANGELA F MUNHOZ - PROT.14/11/1522 ZILDER JESUS FRANCISCO - PROT.13/11/13060 MARCO A FONSECA - PROT.13/11/11878 EZEA CONSTR.
E AVALIAÇÃO LTDA - PROT.13/11/11879 A MESMA - PROT.13/11/17340 RONALDO AP. DE TOLEDO PROT.14/11/1132 PAULO C POLI - PROT.14/11/3542 GUSTAVO T FARAH - PROT.14/11/3751 RODRIGO L
SANTOS PEREIRA
INDEFERIDO
PROT.13/11/19582 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INDEFIRO O RECURSO
PROT.67/44733 PLINIO JUNQUEIRA DE CASTRO
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
PROT.14/11/4322 ILIDIO S CARDOZO - PROT.14/11/4235 MELISSA VANSAN - PROT.13/11/2874 RAFAEL
C DE SÁ - PROT.13/10/46929 RICARDO K SATO - PROT.14/11/3487 ANTONIO R ALVES - PROT.14/11/3568
MARIA M GOMES - PROT.14/11/3834 NILTON C BATISTA DE LIMA - PROT.13/11/16178 HEDEKO FUKAI
- PROT.13/11/17715 ROSALINA PUGINA - PROT.14/11/2261 EWERON S DA SILVA - PROT.14/11/2818
JOSE R BERTAZZOLI - PROT.13/11/13876 MAIOLINI & REIS DECORAÇÕES LTDA - PROT.14/11/728
FERNANDO FURUZAWA - PROT.12/10/29432 CONSTR. E ENGº J FERRUCCIO - PROT.14/11/428 ANTONIO G TOME NETO - PROT.14/11/625 AGRIPINO A DO CARMO - PROT.13/11/7555 CEMF ADM. DE
BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.13/11/15714 COND. EMPRESARIAL BENJAMIN FRANKLIN PROT.12/11/6386 FERNANDO J FERREIRA - PROT.14/11/1197 MONICA T CURY - PROT.14/11/1609 CICERO CABRAL - PROT.13/11/13670 JOÃO T KITAUCHI - PROT.13/11/4605 PORTAL D'ITALIA SPE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS, SITO À AV ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE ATENDIMENTO PARA TOMAR CIENCIA.
PRAZO DE 10 DIAS
PROT.13/11/1134 AMELIA CRISTINA RODRIGUES - AIM Nº 33933
PROT.11/11/13144 SONIA CAVALIERI VIDOTTI - INT Nº 68421
PROT.11/11/13144 SONIA CAVALIERI VIDOTTI - AIM Nº 33932
PROT.12/10/39982 WASHIGTON SHP REBELLATO - AIM Nº 33217
PRAZO DE 15 DIAS
PROT.13/11/16920 PAGLIO BAR E RESTAURANTE LTDA - AIM Nº 33805
PRAZO DE 20 DIAS
PROT.06/11/5115 SELLER MNT MAGAZINE LTDA - INT Nº 78882
PRAZO DE 30 DIAS
PROT.12/11/13636 EURICO VERGUEIRO LEITE - INT Nº 68008
PROT.12/11/13636 FRANCISCO PANELLA NETO - INT Nº 68010

Campinas, 25 de março de 2014
Eng° Ambiental - Matrícula: 126.205-0 - SVDS-CCLA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2ª PUBLICAÇÃO
Prot.: 2011/10/52992
In.: Florença Participações S.A.
Apresentar, no prazo de 30 dias, a seguinte documentação para continuidade de
análise, referente ao licenciamento ambiental.
1) Retificação das informações do Relatório Ambiental Integrado (RAI).
2) Retificação das áreas permeável, impermeável, construída e do terreno, bem como
redimensionamento do reservatório de retenção de cheias, de acordo com Lei Estadual
12.526/2007.
3) Projeto de Restauração da Mata do Boi Falô, conforme solicitado na viabilidade
GAPE.
4) Retificar informações do Laudo Geológico-Geotécnico.
Para esclarecimentos, favor agendar com técnico. Fone: 2116-0104.
Atendimento Anexo I: 2ª, 4ª e 6ª feira - período da tarde
Campinas, 25 de março de 2014

LINDENBERG CASIMIRO DAMASCENO
Eng. Ambiental - Matrícula: 123002-6-SVDS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2ª PUBLICAÇÃO
Prot.: 2013/10/30197
In.: Florença Participações S.A.
Apresentar, no prazo de 30 dias, a seguinte documentação para continuidade de
análise, referente ao licenciamento ambiental.
1) Retificação das áreas permeável, impermeável, construída e do terreno, bem como
redimensionamento do reservatório de retenção de cheias, de acordo com Lei Estadual
12.526/2007.
2) Retificar informações do Laudo Geológico-Geotécnico.
Para esclarecimentos, favor agendar com técnico. Fone: 2116-0104.
Atendimento Anexo I: 2ª, 4ª e 6ª feira - período da tarde
Campinas, 25 de março de 2014

LINDENBERG CASIMIRO DAMASCENO
Eng. Ambiental - Matrícula: 123002-6-SVDS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO
Protocolo: 2012/10/23814
Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa n° 39/2014
Autuado: ZENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS EPP
A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas
torna público o AUTO DE INFRAÇÃO IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA acima citado por estar operando atividade potencial ou efetivamente poluidora
sem possuir a Licença de Operação (LO) emitida por esta Secretaria do Verde e do
Desenvolvimento Sustentável, com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos do artigo 29 do Decreto Municipal 17.261/11,
combinado com os artigos 28, 29, 30, 31 e 32 da Lei Estadual 9.509/97, a penalidade
de MULTA, no valor de 25 (vinte e cinco) UFESP's.
Prazo para recurso: 20 (vinte) dias, contados a partir da data de ciência da decisão
ou ato.".
Campinas, 25 de março de 2014

GUILHERME DEMORI ESTEVAM
Agente De Fisc. Ambiental - Matrícula: 123009-3

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO
Protocolo: 2012/10/27004
Autuado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARAPOTY
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
torna pública a emissão do bloqueto para pagamento no 123461775, com vencimento
para o dia 23/04/2014 referente ao Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa nº 05/2014. O documento será enviado via Correios com Aviso de Recebimento. No
caso da impossibilidade de recebimento, entrar em contato para retirar a segunda via.
Campinas, 25 de março de 2014

CAROLINA MARIA NEVES QUADROS

ARQTª ANA LUCIA TONON

Agente De Fiscalização Ambiental - Matr: 123026-3 - SVDS

DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO
Protocolo: 2013/10/5796
Autuado: Roberta Urbano Arruda
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

torna pública a emissão dos bloquetos para pagamento nos 123461676 e 123461732,
com vencimentos para o dia 23/04/2014, referente aos Autos de Infração Imposição
de Penalidade de Multa nº 100/2013 e 101/2013. Os documentos serão enviados via
Correios com Aviso de Recebimento. No caso da impossibilidade de recebimento,
entrar em contato para retirar a segunda via.
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- relatório de sondagens do solo, com ART;
- memorial de cálculo da fundação, com ART do cálculo e do projeto (não é necessário apresentar as plantas do projeto);
Agendar data e horário para entrega com a Enga Heloíse Maia, através do telefone
2116-0104.

Campinas, 25 de março de 2014

Campinas, 25 de março de 2014

CAROLINA MARIA NEVES QUADROS

HELOÍSE M. GERALDINO MAIA

Agente De Fiscalização Ambiental - Matr: 123026-3 - SVDS

Engª Ambiental - Matrícula: 126.271-8 - SVDS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Protocolo: 2014/10/2595
Autuado: TOSCANA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável torna pública a emissão do bloqueto para pagamento no 123461644, com vencimentos para o
dia 23/04/2014 referente ao Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa nº
010/2014. O documento será enviado via Correios com Aviso de Recebimento. No
caso da impossibilidade de recebimento, entrar em contato para retirar a segunda via.

Protocolos: 2013/10/59712
Interessado: Claro S.A.
Informamos que a continuidade da análise do protocolo aguarda a apresentação da
documentação abaixo relacionada, ficando para tanto estabelecido o prazo de 30 dias:
- Comprovante de endereço do interessado;
- Imagem aérea ou endereço que possibilite identificar o exato local da Estação de
Rádio Base;
- Estudo Ambiental Aplicado, conforme Resolução nº 05, publicada no Diário Oficial
do Município em 05/12/2013, incluindo informações sobre possíveis supressões de
indivíduos arbóreos ou intervenção em APP quando da instalação da antena e informações sobre a geração de resíduos sólidos na operação do empreendimento;
- Orçamento da obra;
- Cronograma de instalação efetivamente executado, ou outro documento que possibilite a verificação da data de início da construção da torre;
- Ficha informativa da SEPLAN (consta apenas comprovante de pagamento da taxa
de emissão da ficha);
- procuração atualizada (o documento anexado ao processo teve sua validade expirada em 31/01/14);
- relatório de sondagens do solo, com ART;
- memorial de cálculo da fundação, com ART do cálculo e do projeto (não é necessário apresentar as plantas do projeto);
- cópia do contrato de locação do imóvel onde a antena está situada.
Agendar data e horário para entrega com a Enga Heloíse Maia, através do telefone
2116-0104.

2ª CONVOCAÇÃO

Campinas, 25 de março de 2014

CAROLINA MARIA NEVES QUADROS
Agente De Fiscalização Ambiental - Matr: 123026-3 - SVDS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO
Protocolo: 2014/10/2596
Autuado: ELETEL COM. E IND. DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA
ME
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
torna pública a emissão do bloqueto para pagamento no 123461659, com vencimento
para o dia 23/04/2014 referente ao Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa
nº 011/2014. O documento será enviado via Correios com Aviso de Recebimento. No
caso da impossibilidade de recebimento, entrar em contato para retirar a segunda via.
Campinas, 25 de março de 2014

CAROLINA MARIA NEVES QUADROS
Agente De Fiscalização Ambiental - Matr: 123026-3 - SVDS

Campinas, 25 de março de 2014

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO

HELOÍSE M. GERALDINO MAIA

Protocolo: 2012/10/30033
Autuado: GIMENES ESFIHAS LTDA ME
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
torna pública a emissão do bloqueto para pagamento no 123461779, com vencimento
para o dia 23/04/2014 referente ao Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa nº 09/2014. O documento será enviado via Correios com Aviso de Recebimento. No
caso da impossibilidade de recebimento, entrar em contato para retirar a segunda via.

Engª Ambiental - Matrícula: 126.271-8 - SVDS

Campinas, 25 de março de 2014

CAROLINA MARIA NEVES QUADROS
Agente De Fiscalização Ambiental - Matr: 123026-3 - SVDS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Protocolo nº 13/10/54989
Int.: Fábio Luis Maldonado.
Com base nos elementos constantes do presente protocolado, bem como no teor
do artigo 32º do Decreto 17.261/11, INDEFERIMOS o pedido de emissão de Licença Ambiental solicitada.
Campinas, 25 de março de 2014

ENGº LEANDRO A. S. DE ARRUDA MELO
Diretor Do Departamento De Licenciamento Ambiental

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Protocolos: 2014/10/3237
Interessado: Claro S.A.
Informamos que, após análise dos documentos apresentados em 18/03/14, a continuidade do protocolo acima aguarda a apresentação dos documentos abaixo relacionados,
ficando para tanto estabelecido o prazo de 30 dias:
- Declaração de endereço deverá ser assinada por representante que possua procuração pra tal;
- Cópia da última Ata da Assembléia Geral da empresa;
- ART do PCAO e PGRS;
- Memorial de cálculo da fundação, com ART;
- Autorização do IV Comando da Aeronáutica - COMAR, dada a cota de altitude a
ser alcançada pela torre, ou cópia de protocolo;
- Comprovante de pagamento da taxa de análise;
Agendar data e horário para entrega com a Enga Heloíse Maia, através do telefone
2116-0104.
Campinas, 25 de março de 2014

HELOÍSE M. GERALDINO MAIA
Engª Ambiental - Matrícula: 126.271-8 - SVDS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2ª CONVOCAÇÃO
Protocolos: 2013/10/59713
Interessado: Claro S.A.
Informamos que a continuidade da análise do protocolo aguarda a apresentação da
documentação abaixo relacionada, ficando para tanto estabelecido o prazo de 30 dias:
- Comprovante de endereço do interessado;
- Estudo Ambiental Aplicado, conforme Resolução nº 05, publicada no Diário Oficial
do Município em 05/12/2013, incluindo informações sobre possíveis supressões de
indivíduos arbóreos ou intervenção em APP quando da instalação da antena e informações sobre a geração de resíduos sólidos na operação do empreendimento;
- Orçamento da obra;
- Cronograma de instalação efetivamente executado, ou outro documento que possibilite a verificação da data de início da construção da torre;
- Ficha informativa da SEPLAN (consta apenas comprovante de pagamento da taxa
de emissão da ficha);
- procuração atualizada (o documento anexado ao processo teve sua validade expirada em 31/01/14);

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Protocolo: 2014/10/04815
Interessado: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
Para prosseguimento da análise do referido protocolo deverá ser entregue na Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, 17º andar, no prazo de 30 dias, o
Laudo de Vegetação, assinado por responsável técnico habilitado (com ART), contemplando a caracterização da Área de Preservação Permanente, a metragem de intervenção e a identificação dos indivíduos arbóreos a serem suprimidos, acompanhado da
respectiva planta urbanística ambiental e registro fotográfico.
Agendar a entrega pelo email: maria.siviero@campinas.sp.gov.br
Campinas, 25 de março de 2014

MARIA CAROLINA BRUNINI SIVIERO
Bióloga - Matrícula: 126.297-1

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Protocolo: 2013/10/61355
Interessado: Habriga Administração de Bens Ltda
Referente à intervenção em APP por ocasião da obra de drenagem pluvial do empreendimento em questão, informamos que, conforme Lei Complementar nº 140/11,
art. 13, não cabe ao Município a emissão de autorização uma vez que a mesma deverá
ser contemplada durante o licenciamento da obra, a qual já está sendo tratada pela
CETESB.
Campinas, 25 de março de 2014

MARIA CAROLINA BRUNINI SIVIERO
Bióloga - Matrícula: 126.297-1

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO
Prot.: 2014/10/1125
Interessado: Conselho Local de Saúde do Centro de Saúde Rosália
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, torna pública a convocação do interessado acima identificado para tomar ciência dos encaminhamentos dados ao protocolo
2014/10/1125, no prazo de 30 (trinta) dias. O atendimento deverá ser agendado através
do telefone 2116-0419.
Campinas, 25 de março de 2014

HELOISA FAVA FAGUNDES
Agente De Fisc. Ambiental - Matr. 122994-0 - SVDS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO
Protocolo: 2010/10/41698
Auto de Infração Imposição de Penalidade Multa n° 37/2014
Autuado: G. Navarro ME
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Campinas torna público o AUTO DE INFRAÇÃO IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
MULTA acima citado por estar operando atividade potencial ou efetivamente poluidora sem possuir as devidas licenças ambientais emitidas por esta Secretaria, com a
seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos do artigo 29 do Decreto Municipal 17.261/11,
combinado com os artigos 28, 29, 30, 31 e 32 da Lei Estadual 9.509/1997, a penalidade de MULTA no valor de 25 (vinte e cinco) UFESP's. As atividades não licenciadas
deverão ser interrompidas imediatamente até a regularização das mesmas, sob pena de
sofrer as demais sanções previstas em lei.
Nos termos do artigo 28 do Decreto Municipal 17.261/11, o infrator poderá interpor recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do
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Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

recebimento desta notificação ou de sua publicação no Diário Oficial do Município na
impossibilidade de recebimento".

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI

Campinas, 25 de março de 2014

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
DE DESPESA (REPUBLICADO POR CONTER ERRO
MATERIAL)

HELOISA FAVA FAGUNDES
Agente De Fisc. Ambiental - Matr. 122994-0 - SVDS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO
Prot.: 2013/10/30280 e 2014/10/5795
Autuado: Vedacentro Indústria e Comércio de Vedações Industriais
A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas vem comunicar o DEFERIMENTO do recurso administrativo protocolado sob
nº14/10/5795, e portanto determina o CANCELAMENTO o Auto de Infração Imposição de Penalidade Advertência nº 13/2014, tornando sem efeito todas as suas disposições.
Campinas, 25 de março de 2014

RODRIGO DOS SANTOS SANTANA
Agente De Fiscalização - SVDS - Matrícula: 123023-9

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO
Prot.: 2014/10/9372
Autuado: Cellsite Solution - Cessão de Infraestrutura S/A
A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas
vem, com base nos elementos do referido protocolado, em especial o parecer da folha
05, comunicar o DEFERIMENTO do recurso administrativo protocolado frente ao
Auto de Inspeção nº0996, protocolo acima. Determina-se que o interessado poderá
finalizar as obras necessárias para garantir a segurança da estrutura e de seu entorno.
Registra-se, no entanto, que esta determinação não autoriza a instalação de qualquer
tipo de equipamento, cabeamento ou estrutura de suporte que não tenha função exclusivamente estrutural. Também, tal retomada não o exime da obrigatoriedade de
proceder com o Licenciamento Ambiental necessário e nem o dispensa das sanções
administrativas cabíveis.
Campinas, 25 de março de 2014

RODRIGO DOS SANTOS SANTANA
Agente De Fiscalização - SVDS - Matrícula: 123023-9

COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONVOCAÇÃO PARA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMDEMA
Ficam os senhores Conselheiros do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONVOCADOS para a 145ª Reunião Ordinária a ser realizada no próximo
dia 27/03/2014 (quinta-feira), com início às 14:00 horas e término às 17:00 horas, no
Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas, sito na Av. Anchieta, nº 200.
Centro, para deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA
01) Aprovação da ATA da 144ª Reunião Ordinária;
02) Informes da Presidência e da Secretaria Executiva;
03) Comunicados Conselheiros;
04) Moção de apoio ao Diretor do BAV da SVDS;
05) Planejamento do COMDEMA 2014;
06) Exposição dos pareceres da Comissão de Análise de Território.
Campinas, 25 de março de 2014

JANETE NAVARRO
Secretária Executiva Do COMDEMA

CONSELHO DIRETOR DO PROAMB

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE RECUPERAÇÃO,
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PROAMB
COMUNICADO
A fim de garantir transparência e publicidade aos atos do Conselho Diretor do PROAMB, reiteramos que foram publicados, enquanto Suplementos do Diário Oficial do
Município, os Planos de Trabalho do fundo para os exercícios de 2013 (publicação em
17 de março de 2014) e 2014 (publicação em 19 de março de 2014).
Campinas, 25 de março de 2014

ROGÉRIO MENEZES
Presidente Do Conselho Diretor Do PROAMB

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E
AUTARQUIAS
COHAB

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2013
PROCESSO N°. 807/2013
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Acetilcisteina, aciclovir e outros).
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do
Decreto Municipal nº.14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
1. CANCELAR os itens 06, 08, 10, 12, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65 e 66, por não lograr interessados na apresentação de proposta.
2. DESCLASSIFICAR a empresa Sidd Comercial Dist. de Medicamentos Ltda., para
os itens 02, 05, 09, 11, 16, 17, 20, 37 e 39, por não atender ao item 10.16 alínea "c", a
empresa A.L.B. da Fonseca EPP. Para os itens 03, 13, 19 e 23, por não atender ao item
10.16 alíneas "a, d, e", e empresa Daher Dist. de Med. Ltda., para os itens 04, 07 e 38
por não atender ao item 10.16 alíneas "b,d" do edital.
3. HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº.04/2013, bem como ADJUDICO e AUTORIZO a despesa a favor das empresas:
- Hospfar Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda., para os itens 01 e 25 no valor total de R$
3.784,40 (Três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos);
- Citopharma Man. de Med. Esp. Ltda., para os itens 18 e 32 no valor total de
R$1.350,00 (Hum mil, trezentos e cinquenta reais);
- Sidd Comercial Dist. de Medicamentos Ltda., para os itens 24 e 29 no valor total de
R$1.040,00 (Hum mil e quarenta reais).
Campinas, 10 de março de 2014

DR.MARCOS EURÍPEDES PIMENTA
Presidente Do Hospital Municipal Dr.Mário Gatti

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2014
Trata da obrigatoriedade, pelos profissionais residentes e seus preceptores de cursos
de residência, em exercer as atividades sob supervisão, e atender às normas regulamentares da instituição, em especial efetuar cadastro junto aos sistemas de informações do Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde (CROSS) e de preenchimento de todos os documentos relativos ao atendimento médico-hospitalar prestado
aos pacientes junto ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
Considerando a prerrogativa do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti em definir a diretriz interna de trabalho aos residentes em exercício junto à autarquia;
Considerando que os residentes do HMMG submetem-se às normas legais e regulamentares;
Considerando a necessidade de garantir a realização do correto faturamento dos serviços prestados evitando prejuízos a esta autarquia;
Considerando a necessidade de garantir a continuidade e qualidade da prestação do
serviço público de saúde desta autarquia;
A Presidência do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
DETERMINA
Art. 1º. É vedado aos residentes junto aos programas de residência do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti conduzir casos clínicos ou cirúrgicos sem a supervisão direta
de preceptores.
Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput implicará na tomada de
medidas administrativas e judiciais cabíveis, comunicando-se ao órgão gestor da residência para abertura de processo punitivo.
Art. 2º. Ficam os servidores municipais titulares de qualidade de preceptores e coordenadores de programas de residência junto ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
obrigados a efetuar supervisão e fiscalização diretas das atividades dos residentes junto ao Hospital Municipal, respondendo conjuntamente a estes em ocorrendo desempenho de atividades por residentes desacompanhados de profissionais preceptores ou
assistentes.
Art. 3º. É obrigatório aos residentes e servidores assistentes junto ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti realizar cadastro no sistema de informações vinculado ao Ministério da Saúde, em especial o sistema CROSS.
Art. 4°. É obrigatório aos residentes e assistentes junto ao Hospital Municipal Dr.
Mário Gatti o preenchimento de toda a documentação relativa ao atendimento médico-hospitalar prestado aos pacientes, bem como toda e qualquer documentação acessória
necessária para o faturamento dos serviços realizados.
Parágrafo único. É obrigatória que a emissão de autorização para internação hospitalar seja efetuada por médico efetivo junto ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti,
facultando-se o apontamento de assinatura de médico residente em conjunto.
Art. 5º. O não atendimento ao disposto na presente Ordem de Serviço implicará na
imediata suspensão do pagamento da bolsa devida ao médico residente e do adicional
a título de contribuição científica aos preceptores ou coordenadores de programas de
residência, até o efetivo cumprimento por este(s) das obrigações impostas.
Art. 6°. A presente ordem de serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 25 de março de 2.014.
DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA
DIRETOR PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

PORTARIA Nº. 005/2014.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Compõe a Comissão de Revisão de Prontuários do Hospital Municipal Dr.
Mário Gatti.

Termo Aditivo n.º: 2664/14
Cedente:Companhia de Habitação Popular de Campinas
Cessionária:Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública
Objeto:Exclusão do imóvel designado pelo Lote 11 da Quadra N1, com área de
1.760,00m², situado no C.H. Santo Dias - DIC VI - Campinas S/P, do Contrato de
Cessão de Uso assinado em 27/10/2009.
Data da Assinatura: 26/02/14
Protocolado:PMC 47.231/2013
Campinas, 24 de março de 2014

JOÃO LEOPOLDINO RODRIGUES
Diretor Administrativo E Financeiro

O Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º.Nomear, a partir de 06 de março de 2.014, os seguintes servidores para compor a Comissão de Revisão de Prontuários do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti:
- Silvia Benvenuti de Oliveira - Coordenadora;
- Lilian Maria Hubinger - membro;
- Elaine Cristina de Souza Ferreira Fulfule - membro;
- Almir José Dias Valverde - membro;
- Dinaida Teresa Monteiro - membro.
Art. 2º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 06 de março de 2.014, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº. 020/2.013.
Campinas, 25 de março de 2.014.
DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA
DIRETOR PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

IMA
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório nº 062/2013 - Pregão Eletrônico nº 044/2013
Objeto: Registro de preços para aquisição de Notebook de 14”, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Especificações técnicas. Em face dos elementos
constantes no presente processo licitatório e do disposto no artigo 4º, inciso XXII, da
Lei Federal nº10.520/2002, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 044/2013, e ratifico
a adjudicação do seu objeto em favor da empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA EPP,
pelo valor total de R$ 114.950,00 (cento e quatorze mil e novecentos reais).
Publique-se.
Campinas, 25 de março de 2014

FABIO PAGANI
Diretor Presidente

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório nº 058/2013 - Pregão Eletrônico nº 040/2013
Objeto: Contratação de prestação de serviços de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva de hardware e software IBM com fornecimento de peças de reposição
por um período de 12 (doze) meses para 02 (dois) servidores P520, 01 (um) HMC
e console, 01 (um) storage DS 4700 com 02 (duas) expansões e 02 (dois) switches
SAN. Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e do disposto no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº10.520/2002, HOMOLOGO o Pregão
Eletrônico nº 040/2013, e ratifico a adjudicação do seu objeto em favor da empresa
UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo valor total de R$ 36.190,00
(trinta e seis mil, cento e noventa reais).
Publique-se.
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10ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara Municipal de
Campinas informa que realizará Audiência Pública no dia 10 de março de 2014,
quarta-feira,às 15h, no Plenário do Legislativo, localizado na Av. Engenheiro Roberto Mange, 66, Ponte Preta, para debater o seguinte processo:
PLO 404/2013, Processo 214934, de autoria do Vereador Luiz Lauro Filho, que
"CRIA O PROGRAMA ADOTE UM PONTO DE ÔNIBUS E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.".
Campinas, 25 de março de 2014

VEREADOR CARMO LUIZ
Presidenteda Da Comissão De Mobilidade Urbana E Planejamento Viário

PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DA MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPINAS BIÊNIO 2013/2014
PORTARIA DA MESA No. 103/2014 - A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E COM BASE NO INCISO II DO
ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
1 - R E S O L V E, à vista dos elementos constantes do Protocolado n.º 2009/25/1780
de 28 de setembro de 2009, nos moldes do artigo 3º da Emenda Constitucional nº
47/05 e devidamente reafirmados na LC nº 10/04, conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora VANIA VIANA
MACHADO PINHEIRO, PASEP nº 10810860861, no cargo de Diretora de Divisão
de Contabilidade e Finanças, ref.15, da Câmara Municipal de Campinas, a partir de
1º de março de 2014.
2 - DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.
Campinas, 07 de março de 2014.

Campinas, 25 de março de 2014

FABIO PAGANI
Diretor Presidente

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

AVISO AOS ACIONISTAS
CNPJ/MF Nº 46.119.855/0001-37
Acham-se à disposição dos Senhores acionistas, na sede social da Empresa, situada
na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas/SP, os documentos a que se
refere o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2013. Campinas, 25 de março de 2014. Hamilton Bernardes Júnior Presidente do Conselho de Administração.

RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
Rescisão Unilateral; Pregão nº 196/2013; Contratada: VA Saneamento Ambiental
Ltda; CNPJ: 03.457.961/0001-18; Contrato: 2013/5802; Objeto: prestação de serviços
delimpeza e desassoreamento das ETEs do sistema Capivari 2, incluindo a remoção,
desague e transporte de sedimentos de esgoto; Rescisão unilateral conforme manifestação jurídica de 11/03/2014.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO ANULADA
Pregão n. 2014/14 - Eletrônico. Objeto: Aquisição de válvulas tipo borboleta e direcional. Comunicamos aos interessados que essa licitação foi considerada anulada,
pelo motivo de ter sido constatado vício de legalidade quanto a formalização do processo de contratação para a composição do valor estimado SANASA.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

HOMOLOGAÇÃO
Concorrência n. 2013/06 - Execução das obras de conclusão, revisão e complementares da estação de tratamento de esgotos San Martim, no município de Campinas/SP,
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, a serem pagas parcialmente com recursos oriundos do orçamento geral da União e parte dos recursos provenientes do Consórcio PCJ - contrato n. 20/308.068-6 - OGU/PCJ n. 222.022/46/2007
para o item 1 e, recursos SANASA para o item 2. Comunicamos a homologação e
adjudicação do objeto à empresa CTL ENGENHARIA LTDA., com o valor total de
R$ 3.894.179,00 (três milhões oitocentos e noventa e quatro mil cento e setenta e nove
reais),pelo período de 18 (dezoito) meses.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas informa que realizará Audiência Pública no dia 02 de abril de 2014, quarta-feira, às
9h30, no Plenário do Legislativo, localizado na Av. Engenheiro Roberto Mange, 66,
Ponte Preta, para debater os seguintes processos:
PLC 08/2014, Processo 215951, de autoria do Executivo Municipal, que "INSTITUI
O "PROGRAMA DR. DE PLANTÃO", AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE
MÉDICOS PLANTONISTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.".
PLO 62/2014, Processo 215954, de autoria do Executivo Municipal, que "DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DA COORDENADORIA SETORIAL DE REGULAÇÃO
DE ACESSO.".
Campinas, 25 de março de 2014

VEREADOR LUIZ HENRIQUE CIRILO
Presidente Da Comissão De Constituição E Legalidade

APARECIDO DE CAMPOS FILHO
PRESIDENTE

LUIZ LAURO FERREIRA FILHO
1º SECRETÁRIO

ANGELO RAFAEL BARRETO
2º SECRETÁRIO

PUBLICAÇÃO DE ATO DA MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPINAS BIÊNIO 2013/2014
ATO DA MESA Nº 09/2014
Dispõe sobre normas complementares de enquadramento.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e
com base no inciso I do artigo 60 da Resolução nº 885, de 13 de fevereiro de 2014,
baixa o seguinte ato, estabelecendo as normas complementares de enquadramento,
previstas no inciso I do artigo 60 da Resolução nº 885, de 13 de fevereiro de 2014,
nos seguintes termos:
I - O servidor que entender que seu enquadramento tenha sido feito em desacordo com
as normas da Resolução nº 885, de 13 de fevereiro de 2014, poderá, no prazo de 10
(dez) dias úteis, a contar da data da publicação dos atos de enquadramento, requerer a
revisão de enquadramento.
II - O requerimento de revisão de enquadramento deverá ser endereçado à Comissão
de Enquadramento, através de petição fundamentada e protocolada na Coordenadoria
de Protocolo.
III - A Comissão de Enquadramento terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a
partir do recebimento do pedido de revisão, para publicar no Diário Oficial do Município a sua decisão.
IV - No caso de indeferimento do pedido por parte da Comissão de Enquadramento,
o servidor poderá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação da
decisão, recorrer à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campinas.
V - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campinas terá o prazo de 10 (dez) dias
úteis, contados a partir do recebimento do recurso, para publicar no Diário Oficial do
Município a sua decisão.
VI - Dê-se ciência.
VII - Publique-se.
VIII - Cumpra-se.
Campinas, 25 de março de 2014.
APARECIDO DE CAMPOS FILHO
PRESIDENTE

LUIZ LAURO FERREIRA FILHO
1º SECRETÁRIO

ANGELO RAFAEL BARRETO
2º SECRETÁRIO

PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPINAS BIÊNIO 2013/2014
ENQUADRAMENTO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE PESSOAL ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 885, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014
PORTARIA DA MESA N° 112/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor AGNALDO ROBERTO DE SOUZA, matrícula n° 173,
ocupante do cargo de Agente de Apoio constante do Anexo II da Resolução n° 885, de
13 de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento B da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 113/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
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I - Enquadrar a servidora ANA MARIA SALGADO DE SOUZA, matrícula n° 202,
ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Atas, Autógrafos e Pautas constante
do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de
vencimento A da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 114/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora ANA PAULA CAMPOLIM MONTEIRO, matrícula
n° 160, ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Contabilidade constante
do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de
vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 115/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora ANA PAULA RIBEIRO ORSI , matrícula n° 165, ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Vereadores e Comissionados constante
do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de
vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 116/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor APARECIDO DONIZETI FELIPE, matrícula n° 67,
ocupante do cargo de Chefe de Setor de Apoio constante do Anexo II da Resolução
n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de vencimento A da Tabela
de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 117/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor ARMANDO DUCATTI FILHO, matrícula n° 241, ocupante do cargo de Agente de Apoio constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13
de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento B da Tabela de Vencimentos
constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 118/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor ARTUR CASSEB ORSI, matrícula n° 244, ocupante do
cargo de Oficial Legislativo II constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de
fevereiro de 2014, no nível VI, padrão de vencimento A da Tabela de Vencimentos
constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 119/2014

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora CRISTINA CELIA DA COSTA PEREIRA, matrícula n°
2003, ocupante do cargo Faxineira constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13
de fevereiro de 2014, no nível I, padrão de vencimento C da Tabela de Vencimentos
constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 120/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor EDENIR ANTONIO ALVES OLIVEIRA, matrícula n°
72, ocupante do cargo de Inspetor de Conservação de Veículos constante do Anexo II
da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de vencimento A
da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro
de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 121/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor EDUARDO FRANCISCO ELLER, matrícula n° 195, ocupante do cargo de Agente Operacional Especializado constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento E da Tabela
de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 122/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora ELUSE HELENA LUCAS GERALDI, matrícula n°
255, ocupante do cargo de Oficial Legislativo II constante do Anexo II da Resolução
n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de vencimento A da Tabela
de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 123/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora FLORINDA CARDOSO DE SA, matrícula n° 2007,
ocupante do cargo de Faxineira constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13
de fevereiro de 2014, no nível I, padrão de vencimento C da Tabela de Vencimentos
constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 124/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora GISLAINE CRISTINA ULIAM, matrícula n° 84, ocupante do cargo de Diretor de Divisão de Tramitação Processual constante do Anexo II
da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível VII, padrão de vencimento
E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro
de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
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VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 125/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor GUARACY FRANCO JUNIOR, matrícula n° 158, ocupante do cargo de Agente de Apoio constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13
de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento B da Tabela de Vencimentos
constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 126/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora ISABEL CRISTINA DUARTE, matrícula n° 270, ocupante do cargo de Agente Operacional II constante do Anexo II da Resolução n° 885, de
13 de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento C da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 127/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor ISRAEL MAZZO, matrícula n° 79, ocupante do cargo de
Diretor Geral constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014,
no nível VII, padrão de vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo
I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 128/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor IZALTINO FONSECA COSTA LIMA, matrícula n° 83,
ocupante do cargo de Diretor de Divisão de Atendimento ao Plenário e Presidência
constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V,
padrão de vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n°
14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 129/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora JANE APARECIDA PEREIRA DORIA, matrícula n°
192, ocupante do cargo de Analista em Documentação Chefe constante do Anexo II
da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível VII, padrão de vencimento
E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro
de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 130/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor JANIO ALVES DE SOUZA, matrícula n° 2016, ocupante
do cargo de Motorista constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro
de 2014, no nível III, padrão de vencimento A da Tabela de Vencimentos constante do
Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
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III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 131/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora JEANETE FLORINDA BOVE, matrícula n° 80, ocupante
do cargo de Diretor de Divisão de Apoio, Manutenção, Conservação e Serviços Auxiliares de Atendimento constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro
de 2014, no nível V, padrão de vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do
Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 132/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor JOAO CARLOS DE MEDEIROS, matrícula n° 200, ocupante do cargo de Oficial de Transporte e Apoio constante do Anexo II da Resolução
n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento A da Tabela
de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 133/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor JOAO MARCOS OLIVÃO, matrícula n° 163, ocupante
do cargo de Encarregado de Unidade de Comissão e Audiência Pública constante do
Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de
vencimento A da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 134/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor JOSE GERALDO BERALDO, matrícula n° 193, ocupante
do cargo de Agente de Apoio constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de
fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento B da Tabela de Vencimentos
constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 135/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora LEONILDA HELENA DE LIMA, matrícula n° 162,
ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Patrimônio constante do Anexo II
da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de vencimento E
da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro
de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 136/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor LUIS ANTONIO NASCIMENTO SILVA, matrícula n°
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292, ocupante do cargo de Procurador Técnico Judicial II constante do Anexo II da
Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível VII, padrão de vencimento E
da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro
de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 137/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor LUIZ CARLOS ALBINO, matrícula n° 250, ocupante do
cargo de Técnico de Informática constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13
de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de vencimento A da Tabela de Vencimentos
constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 138/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor MARCELO DE JESUS FERMINO, matrícula n° 208 ,
ocupante do cargo de Técnico Operacional de Redes e Equipamentos constante do
Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de
vencimento A da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 139/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora MARIA APARECIDA MARQUES SCREMIN, matrícula n° 73, ocupante do cargo de Diretor de Divisão de Administração e Desenvolvimento de Pessoal constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014,
no nível VII, padrão de vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo
I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 140/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora MARIA DE FATIMA DONATI AGUIAR, matrícula n°
181, ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Protocolo constante do Anexo
II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de vencimento
A da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro
de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 141/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora MARIA DELFINA DA SILVA OLIVEIRA, matrícula n°
291, ocupante do cargo de Agente Operacional Especializado constante do Anexo II
da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível II, padrão de vencimento B
da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro
de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
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PORTARIA DA MESA N° 142/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora MARIA ELENA FELTRIN NASCIMENTO, matrícula
n° 2008, ocupante do cargo de Faxineira constante do Anexo II da Resolução n° 885,
de 13 de fevereiro de 2014, no nível I, padrão de vencimento C da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 143/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora MARIA ELVIRA MOREIRA PAVARINI, matrícula
n° 81, ocupante do cargo de Superintendente de Redação Legislativa constante do
Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível VII, padrão de
vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 144/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora MARIA ESPERANZA ORTEGA CARDOSO, matrícula
n° 282, ocupante do cargo de Oficial Legislativo II constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento E da Tabela
de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 145/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora MARINA APARECIDA BRANDAO, matrícula n° 85,
ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Autuação Processual constante do
Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de
vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 146/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor MARIO APARECIDO FIRMINO, matrícula n° 164, ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Compras, Licitações e Almoxarifado
constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V,
padrão de vencimento A da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n°
14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 147/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor MIGUEL VICTOR SANTIAGO, matrícula n° 175, ocupante do cargo de Oficial de Transporte e Apoio constante do Anexo II da Resolução
n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento A da Tabela
de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 148/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora MIRIAM SUELI PINTO, matrícula n° 269, ocupante do
cargo de Analista em Documentação I constante do Anexo II da Resolução n° 885, de
13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 149/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor NELSON LUIZ GEROMEL, matrícula n° 157, ocupante
do cargo Técnico Operacional de Sistemas constante do Anexo II da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de vencimento E da Tabela de
Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 150/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora ODILIA ARAUJO DE SOUZA, matrícula n° 283, ocupante do cargo de Agente Operacional II constante do Anexo II da Resolução n° 885,
de 13 de fevereiro de 2014, no nível I, padrão de vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 151/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora RENATA MARIA ANDREONI BARCAT, matrícula n°
183, ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Atendimento à Presidência e
Vereança constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no
nível VI, padrão de vencimento A da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da
Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 152/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora RONISE MARTINS CAPOTE COSTA, matrícula n°
103, ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Registro Funcional constante
do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de
vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 153/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora ROSE LICIANNE NOGUEIRA MUNOZ, matrícula n°
199, ocupante do cargo de Analista em Documentação II constante do Anexo II da
Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível VII, padrão de vencimento E
da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro
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de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 154/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor SERGIO DANTAS AGOSTINHO, matrícula n° 362, ocupante do cargo de Oficial de Transporte e Apoio constante do Anexo II da Resolução
n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento A da Tabela
de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 155/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor SERGIO ROBERTO DAMIATI, matrícula n° 171, ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Expediente e Correspondência constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de
vencimento A da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 156/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor SIDNEY VIEIRA COSTACURTA, matrícula n° 176,
ocupante do cargo de Chefe de Setor de Atividades Complementares constante do
Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de
vencimento A da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 157/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora SILVIA HELENA CORRALES GRIGOL, matrícula
n° 161, ocupante do cargo de Encarregado de Unidade de Ativos e Inativos constante
do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de
vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de
28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 158/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora SONIA MARIA FAUSTINO, matrícula n° 246, ocupante
do cargo de Agente Operacional II constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13
de fevereiro de 2014, no nível II, padrão de vencimento C da Tabela de Vencimentos
constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 159/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
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RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO, matrícula n° 82,
ocupante do cargo de Diretor de Divisão de Suprimentos constante do Anexo II da
Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível VII, padrão de vencimento E
da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro
de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 160/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor VALTER DE OLIVEIRA FILHO, matrícula n° 210, ocupante do cargo de Agente de Apoio constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13
de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento C da Tabela de Vencimentos
constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 161/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora VILMA CORREA VIANA, matrícula n° 209, ocupante
do cargo de Oficial Legislativo II constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13
de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de vencimento A da Tabela de Vencimentos
constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 162/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar a servidora VIVIANE CRISTINE DE SETA, matrícula n° 242, ocupante do cargo de Oficial Legislativo II constante do Anexo II da Resolução n° 885, de
13 de fevereiro de 2014, no nível V, padrão de vencimento E da Tabela de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
PORTARIA DA MESA N° 163/2014
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município, e artigos 58 e 63 da Resolução n°
885, de 13 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
I - Enquadrar o servidor WANDERLEI ANTONIO SANVITO, matrícula n° 350,
ocupante do cargo de Oficial de Transporte e Apoio constante do Anexo II da Resolução n° 885, de 13 de fevereiro de 2014, no nível III, padrão de vencimento A da Tabela
de Vencimentos constante do Anexo I da Lei n° 14.759, de 28 de fevereiro de 2014.
II - As despesas decorrentes com a execução desta Portaria correrão por conta de
dotações próprias consignadas na lei orçamentária.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - Dê-se ciência.
V - Publique-se.
VI - Cumpra-se.
Câmara Municipal de Campinas, 25 de março de 2014.
APARECIDO DE CAMPOS FILHO
PRESIDENTE

LUIZ LAURO FERREIRA FILHO
1º SECRETÁRIO

ANGELO RAFAEL BARRETO
2º SECRETÁRIO

COORDENADORIA DE CONTAS E COMPRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2014
PROCESSONº21.973/2014
OBJETO:Registro de Preços de materiais de escritório.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo
Sr. Pregoeiro, resolvoHOMOLOGARo Pregão Presencial nº. 02/2014, bem como
ADJUDICO a favor das empresas abaixo, com os respectivos preços unitários entre
parênteses:

Campinas, quarta-feira, 26 de março de 2014

- Comercial Modelocópias Ltda. EPP para os itens 12 (R$ 1,20), 19 (R$ 16,76), 22
(R$ 10,70), 26 (R$ 5,05), 31 (R$ 4,89), 32 (R$ 0,87), 34 (R$ 0,73), 36 (R$ 7,85), 45
(R$ 16,65), 52 (R$ 1,12), 55 (R$ 18,00), 59 (R$ 15,14) e 61 (R$ 33,49);
- Suporte Distribuidora de Materiais de Escritório, Papelaria, Embalagens e
Produtos Plásticos Importação e Exportação Ltda. - EPP para os itens 02 (R$
1,55), 04 (R$ 3,51), 16 (R$ 0,80), 25 (R$ 0,81), 29 (R$ 0,04), 37 (R$ 1,32), 38 (R$
1,32), 39 (R$ 1,32), 41 (R$ 2,03), 42 (R$ 2,03), 43 (R$126,90), 54 (R$ 4,24), 57 (R$
8,37) e 60 (R$ 12,15);
- Real Distribuidora de Artigos de Informática e Representação Comercial
Ltda. para os itens 03 (R$ 0,37), 07 (R$ 0,29), 08 (R$ 0,43), 10 (R$ 0,78), 11 (R$
4,75), 13 (R$ 0,39), 14 (R$ 2,00), 15 (R$ 1,80), 24 (R$ 1,14), 27 (R$ 1,28), 35 (R$
0,69), 40 (R$ 0,83), 44 (R$ 17,00), 46 (R$ 17,00) e 48 (R$ 9,50);
- Kaluana Comércio de Materiais para Escritório e Papelaria Eireli - EPP para
os itens 05 (R$ 0,11), 18 (R$ 6,54), 21 (R$ 9,76) e 56 (R$ 29,95);
- Rodrigo Tonelotto para os itens 01 (R$ 11,00), 06 (R$ 2,01), 09 (R$ 7,40), 17 (R$
0,45), 20 (R$ 0,45), 23 (R$ 0,09), 28 (R$ 9,05), 30 (R$ 0,09), 33 (R$ 0,84), 47 (R$
5,00), 49 (R$ 1,40), 50 (R$ 3,01), 51 (R$ 10,96), 53 (R$ 3,05) e 58 (R$ 2,65).
As empresas acima deverão comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados
do recebimento da notificação/comunicação expedida por esta Câmara Municipal de
Campinas, sito á Avenida da Saudade, 1004 - Ponte Preta, para a assinatura da Ata.
Campinas, 20 de março de 2014

APARECIDO DE CAMPOS FILHO
Presidente

HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DESPESAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2014
PROCESSO Nº 21.330/2013
OBJETO:Contratação de empresa para a realização de cursos de aprendizado nas
áreas de Almoxarifado, Licitações, Contratos Administrativos, Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, junto a esta Câmara Municipal de Campinas.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo Sr.
Pregoeiro, resolvoHOMOLOGARo Pregão Presencial nº. 04/2014, bem como ADJUDICOeAUTORIZO a despesa a favor das empresas abaixo:
- Dueme Assessoria e Consultoria Jurídica Ltda. - EPP, para o item 02 no valor
total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e;
- Ibrap Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda. para os itens 01 e 03
no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais).
Campinas, 24 de março de 2014

APARECIDO DE CAMPOS FILHO
Presidente

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Convite nº 01/2014
Objeto: contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria para realização de levantamento dos bens patrimoniais da Câmara.
A Câmara Municipal de Campinas, através do seu Presidente APARECIDO DE
CAMPOS FILHO, no uso das atribuições que lhes são conferidas, após verificadas
as formalidades do processo licitatório em epígrafe; RESOLVE HOMOLOGÁ-LO
e ADJUDICAR o objeto a empresa vencedora: OMX Consultoria Avaliação Patrimonial e Projetos Ltda EPP, no valor de R$ R$49.800,00(quarenta e nove mil e
oitocentos reais), ficando autorizada a respectiva despesa.
Campinas, 25 de março de 2014

APARECIDO DE CAMPOS FILHO
Presidente

DIVERSOS
DIVERSOS

CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De conformidade com o disposto no artigo 54 do Estatuto Social, ficam convidados
e CONVOCADOS os associados (com direito a voto), para uma Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada no do Círculo Militar de Campinas à Avenida Getúlio Vargas n.200, Jardim Chapadão, Campinas/SP, com a finalidade de eleger os membros
dos órgãos estatutários para o triênio 2014/2017. A Assembleia Geral Ordinária será
realizada no dia 27 de abril de 2014 (domingo) a partir das 09h00 horas, no Ginásio de Esportes.
Campinas, 11 de março de 2014

FÁBIO TOLEDO FERREIRA - CEL
Presidente Do CMC

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL - CAMPANHA
SALARIAL DE 2014
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas, entidade sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
58.391.665/0001-53, nesse ato, representado por sua Coordenação Geral - JADIRSON TADEU COHEN PARANATINGA, CLÁUDIA BUENO e ANTONIO SERTÓRIO, no uso das atribuições estatutárias, CONVOCA todos os servidores públicos
municipais pertencentes á administração direta e indireta; autarquias FUMEC e SETEC, empresas públicas e fundações para participarem de ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA designada para o dia 28 (vinte e oito) de março de 2014, ás
17:00 hs em primeira e ás 17:30 hs em segunda convocação, para debater e deliberar
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Aprovação das pautas de reivindicações econômica, geral e específicas; 2- Composição da Comissão Permanente de Negociação;
3- Outorga de poderes para fins da Diretoria do STMC efetivar a negociação coletiva
com a Municipalidade.
Campinas, 25 de março de 2014

JADIRSON TADEU COHEN PARANATINGA ; CLÁUDIA BUENO E
ANTONIO SERTÓRIO
Coordenação Geral

