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Prefeitura Municipal de CampinasNº 9.052 - Ano XXXVI

DECRETO Nº 15695 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2006
Dispõe Sobre A Instrução E Tramitação Dos Processos

Administrativos Referentes Aos Pedidos De Termo De Ajuste Para
Co-Financiamento Das Ações Da Rede Executora De Assistência

Social, Para O Exercício De 2007, Com Recursos Do Fundo
Municipal De Assistência Social, No Município De Campinas

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º Este decreto regulamenta a instrução e tramitação dos processos
administrativos referentes aos pedidos de Termo de Ajuste para co-financiamento
das ações da rede executora de Assistência Social, com recursos do Fundo Municipal
de Assistência Social do Município de Campinas, por entidades devidamente inscritas
no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e, em caso de atuação com
crianças e adolescentes, com programas devidamente registrados no CMDCA -
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2º Os pedidos de co-financiamento, deverão ser protocolizados, no período
compreendido entre 27 de novembro de 2006 a 26 de dezembro de 2006, através
de Ofício dirigido ao Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e
Inclusão Social, no protocolo geral, indicando, necessariamente, quais áreas
programáticas são pleiteadas e instruídos com, no mínimo, os seguintes documentos:
I – plano anual de trabalho, por área programática a ser co-financiada,
obrigatoriamente no modelo padrão a ser publicizado por Resolução da Secretaria
Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Incusão Social - SMCTAIS, nos
termos do artigo 116 de Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993;
II – cópia do documento de constituição da entidade (Estatuto Social);
III – cópia do documento comprobatório da representação legal da entidade de
Assistência Social (ata da assembléia que constituiu a atual diretoria);
IV – cópia da cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física dos
representantes legais;
V – cópia atual do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ a ser obtido no
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br;
VI – certidão negativa de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social
CND-INSS a ser obtida no endereço eletrônicowww.previdenciasocial.gov.br;
VII – certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- CRF-FGTS a ser obtida no endereço eletrônico www.cef.com.br;
VIII – declaração informando o estabelecimento bancário, número da agência da
conta corrente específica para movimentação de verbas oriundas do FMAS;
IX – declaração de ciência sobre a responsabilidade pelo acompanhamento de
eventuais processos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
moldes publicados por aquele órgão;
Parágrafo único. Cada entidade deverá protocolizar um único ofício,
acompanhado dos planos de trabalho das áreas programáticas em que pleitear o
co-financiamento;

Art. 3º Fica criada a Comissão Técnica para análise e aprovação dos Planos de
Trabalho, composta por 24 (vinte e quatro membros), a serem nomeados por
Portaria, da seguinte forma:
I - 12 (doze) representantes indicados formalmente, sendo:
a) 07 (sete) do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
b) 02 (dois) do conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA;
c) 01 (um) do conselho Municipal do Idoso - CMI;
d) 01 (um) do Conselho Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência e com
Necessidades Especiais - CMADENE;
e) 01 (um) do Conselho Municipal da Mulher;
II - 12 (doze) representantes indicados pelo Departamento de Operações de
Assistência Social e pelo Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social, sob
a coordenação técnica da Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle.

Art. 4º Os Planos de Trabalho, constantes dos pedidos de Termo de Ajuste para
co-financiamento das ações de assistência social do Município, serão analisados
tecnicamente pela Comissão prevista no art. 3º deste Decreto, no período de 27
de dezembro de 2006 a 15 de janeiro de 2007.
Parágrafo único. A Comissão encaminhará relatório ao CMAS para a aprovação
da partilha dos recursos.

Art. 5º Após a publicação, pelo Conselho Municipal de Assistência Social, da
aprovação da partilha dos recursos, destinando-os por entidade, estas deverão
encaminhar à Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle – CSAC, do
Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social, da Secretaria Municipal de
Cidadania, Trabalho e Assistência Social, cronogramas de desembolso e Plano de
Aplicação, adequados aos recursos aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência
Social, para cada uma das áreas programáticas, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias a contar da citada publicação.

Art. 6º Após a entrega do cronograma de desembolso apresentado pela entidade já
adequado aos valores aprovados na partilha do CMAS e após a abertura do exercício
orçamentário, a Secretaria Gestora, deverá remeter os autos ao Departamento de
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, para análise e
parecer, instruindo o processo com os seguintes documentos:

I - solicitação registrada no Sistema de Informações Municipais;
II - Declaração do ordenador de despesa;
III - minuta do Termo de Ajuste a ser celebrado;
IV - informação de que a entidade encontra-se em dia com a prestação de contas
dos recursos recebidos do Fundo Municipal de Assistência Social;
V - cronograma de desembolso e Termo de Disponibilidade Financeira aprovado
pela Secretaria Municipal de Finanças;

Art. 7º Fica delegada à Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e
Inclusão Social, na qualidade de gestora da política de assistência social no Município de
Campinas, a publicação de Resoluções detalhando as áreas programáticas, os objetivos a
serem atingidos em cada uma delas, instrumentais específicos, modelo de Plano de
Trabalho, tudo em consonância com a Política Nacional de Assistência Social.

Art. 8º Fica delegada à Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e
Inclusão Social a competência para autorização do Termo de Ajuste e a celebração
do competente instrumento, quando o valor do co-financiamento for inferior ao
que se refere a letra “c” do inciso II do art. 23 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Art. 9º Após análise jurídica da solicitação, serão os autos remetidos à autoridade
competente para eventual autorização, bem como da despesa decorrente e após
à Secretaria Municipal de Administração para a formalização do instrumento
do Termo de Ajuste.

Art. 10. Os recursos deverão ser disponibilizados às entidades em até 60 (sessenta) dias
após a aprovação da partilha pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 24 de novembro de 2006

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
WALDIR JOSÉ DE QUADROS

Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social
SAULO PAULINO LONEL

Secretário de Administração
REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA GERAL, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO Nº 2006/10/52.656, E PUBLICADO
NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral

DCR-06102

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO  EXMO.  SR.
PREFEITO  MUNICIPAL

Em 24 de novembro de 2006
De Secretaria Municipal de Cooperação Internacional - Protocolado n.º
06/10/52.786 PG
À vista das informações acostadas a estes autos, e ainda, diante dos pareceres de fls.
15 a 18 da lavra da Secretaria de Assuntos Jurídicos, AUTORIZO a utilização dos
valores já adquiridos pela Secretaria de Cooperação Internacional, para o custeio de
diárias, decorrentes da participação na XII Cúpula de Mercocidades, haja vista que
a finalidade de aquisição daquele numerário foi mantida, vinculada a posterior
prestação de contas. À SMCI para as demais providências.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO  EXMO.  SR.
PREFEITO  MUNICIPAL

Em 24 de novembro de 2006
De Secretaria de Saúde - Protocolado n.º 06/10/47.380 PG
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações
da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fls. 40 a 46, RATIFICO o ato do Ilmo. Sr.
Secretário de Saúde à fl. 47, de contratação da empresa Interlab Farmacêutica Ltda., de
forma emergencial, com fulcro no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93,
para aquisição de 18 caixas do medicamento Temodal 5 mg, 18 caixas de Temodal 20
mg, 18 caixas de Temodal 100 mg e 6 caixas de Temodal 250 mg, para cumprimento à
decisão judicial prolatada em Mandado de Segurança, importando a despesa total em R$
76.618,20 (Setenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e vinte centavos). Publique-se,
na forma do que dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93. Após, à
Secretaria de Administração para a numeração da contratação em livro próprio. Final-
mente, encaminhe-se à Secretaria de Saúde para as demais providências.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO  EXMO.  SR.
PREFEITO  MUNICIPAL

Em 23 de novembro de 2006
Publicado novamente por conter incorreções n.º protocolado.
De: Neusa Pedroso Rabello - Protocolado n.º 05/10/01975
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 32/33 e da
manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV em exercício à fl. 34, DEFIRO
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a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos
integrais, à servidora NEUSA PEDROSO RABELLO, matrícula 79456-2, a partir
de 01 de dezembro de 2006.Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
EVENTUAIS INTERESSADOS

com prazo de 10 ( dez) dias – Referente ao Proc. Nº 2210/05
A DOUTORA HELIANA MARIA COUTINHO HESS, MMA. JUIZA

DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE CAMPINAS, ESTADO DE SÃO PAULO, ETC.

FAZ SABER, a todos quantos virem este edital ou dele conhecimento tiverem, e a quem
possa interessar que, por este Juízo e cartório do 2 º Ofício da Fazenda Pública, tramita
os autos no. 2210/05 da ação de desapropriação requerida por MUNICÍPIO DE
CAMPINAS move contra ALDINO SACOMAN e ou Sucessores e s.m. ou sucessores,
objetivando o seguinte imóvel: “O lote 26 da quadra 71, quarteirão no. 6575 do Cadastro
Municipal, situado no Jardim do Lago continuação, com 525,00m2 de área e as seguintes
medidas: 15,00m de frente onde confronta com a Rua Prof. Nadir Leite do Canto, antiga
rua 60, 35,00 m. lateralmente à direita onde confronta com o lote 27 do mesmo
quarteirão; 15,00m aos fundos onde confronta parte com lote 17 do mesmo quarteirão;
35,00m lateralmente à esquerda onde confronta como lote 25 do mesmo quarteirão. Foi
depositado a título de inicial a quantia de R$ 891,84-11/10/05 - e a título de indenização
foram feitos os seguintes depósitos: R$ 895,76-09/11/05; R$ 904,01- 25/01/06; R$
906,63 – 15/03/06; R$ 1.822,05-10/04/06; R$ 919,99-08/05/06; R$ 912,54 – 23/06/
06; R$ 901,40-03/07/06; R$921,58-14/07/06; R$ 930,79-15/08/06; R$ 940,04 –
21/09/06. Tendo o expropriado requerido o levantamento das quantias depositadas,
expediu-se o competente edital, com o prazo de 10 dias que começará a fluir a
partir da primeira publicação na Imprensa Oficial, para que terceiros e eventuais
interessados, querendo, ofereçam impugnações ao aludido levantamento, e, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou
a MMa. Juíza, expedir o competente edital, que será publicado e afixado na forma
da lei. Campinas, 27 de outubro de 2006. Eu, Simone Ruiz, escrevente, digitei. Eu,
Arlene do Lago e Souza, Escrevente Chefe Substituta, subscrevi.

HELENA MARIA COUTINHO HESS
Juíza de Direito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE RECURSO

Processo Administrativo nº 06/10/26.012 - Interessado: Secretaria Municipal
de Administração – DGP - Assunto: Concorrência nº 019/2006 - Objeto: Registro
de Preços para prestação de serviços incluindo o fornecimento de materiais,
referentes a instalação de Forro Modular Removível.
A Comissão Permanente de Licitações COMUNICA que a empresa J.J. COMÉRCIO
DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME. apresentou recurso contra a classificação
da proposta da empresa ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA, publicada no
D.O.M. de 15 de novembro de 2006. Esclarecemos que, de conformidade com o disposto
no artigo 109, parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, interposto recurso, os demais
licitantes poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Os autos do processo
estão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente de Licitações,
localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas (SP), em dias úteis, nos
horários das 08h30min às 12h e das 13h30min 16h30min.

Campinas, 23 de novembro de 2006.
JANDY ALVES LICARIÃO

Presidente
GIOVANA CRISTINA ALVES DE SOUZA

Membro
SUELI XAVIER DA SILVA BABRBOSA

Membro

EXPEDIENTE    DESPACHADO   PELO   SR.
SECRETÁRIO   DE   ADMINISTRAÇÃO

Em 24 de novembro de 2006
Protocolo nº 02/10/06754 - Interessado: SMA
Em face do solicitado pelo Diretor do Departamento Administrativo - SMA às fls.
906/907, e pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos às fls. 910/914,
que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO a prorrogação do
contrato celebrado entre o Município e a empresa IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IMESP, pelo período de 12(doze) meses, a
partir de 25/11//2006, bem como a despesa decorrente no valor total estimado de
R$ 55.238,78 (cinqüenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e oito
centavos), devendo o valor de R$ 5.523,88 (cinco mil, quinhentos e vinte e três
reais e oitenta e oito centavos) onerar dotações orçamentárias do presente exercício
e o restante do exercício de 2007. À Coordenadoria Setorial de Procedimentos
Legais, para a formalização do Termo de Aditamento, e a seguir, ao Departamento
Administrativo desta Secretaria para as demais providências.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE    DESPACHADO   PELO   SR.
SECRETÁRIO   DE   ADMINISTRAÇÃO

Em 24 de novembro de 2006
Processo Administrativo: nº 06/10/23.523 - Int.: Secretaria Municipal de
Educação - Ref.: Tomada de Preços nº 023/2006 - Objeto: Aquisição de
equipamentos de cozinha para uso nas unidades escolares.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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, resolvo:
1. HOMOLOGAR a Tomada de Preços 023/2006, referente à aquisição de
equipamentos de cozinha para uso nas unidades escolares.
2. ADJUDICAR seu objeto às empresas, conforme segue:

- R C M RAMOS LOMBARDI, para os itens 001, 002, 004 e 005, perfazendo o valor
total de R$ 64.145,00 (sessenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais);
- ABRACOR COMERCIAL LTDA - EPP, para o item 006, perfazendo o valor
total de R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinqüenta reais);
- MG & MG COMERCIAL LTDA - EPP, para os itens 003 e 007, perfazendo o
valor total de R$ 15.645,00 (quinze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1- à Secretaria Municipal de Educação, para autorização de despesa nos termos do
Decreto Municipal 14.217/03 e suas alterações;
2- à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema
de Informação Municipal - SIM; e
3- à Secretaria Municipal de Educação, para demais providências.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE    DESPACHADO   PELO   SR.
SECRETÁRIO   DE   ADMINISTRAÇÃO

Em 24 de novembro de 2006
Processo Administrativo nº 06/10/28.296 - Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde - Pregão Presencial nº 094/2006 - Objeto: Aquisição de etiquetas e
formulários contínuos para uso da Rede Municipal de Saúde.

HOMOLOGAÇÃO
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, HOMOLOGO o Pregão Presencial
nº 094/2006, referente à aquisição de etiquetas e formulários contínuos para uso da
Rede Municipal de Saúde, com os respectivos valores totais para os itens indicados,
ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. para os
itens 01, 03 e 04 no valor total de R$ 53.185,00 (cinqüenta e três mil cento e
oitenta e cinco reais);
- COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA.EPP para o item 02, no valor total
de R$970,00 (novecentos e setenta reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização de despesa nos termos do
Decreto Municipal 14.217/03 e suas alterações;
2 - à Equipe de Pregão Presencial de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde para
registro da homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM;
3 - à Secretaria Municipal de Saúde para demais providências.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no Município de Campinas o Pregão Eletrônico nº 019/2006 -
Processo Administrativo nº 06/10/35.284 - Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde - SMS - Objeto: Aquisição de suprimentos para impressoras - OBTENÇÃO
DO EDITAL: a partir do dia 28/11/2006 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
DOS LOTES 01 a 08 das 07h do dia 08/12/2006 às 09h15min do dia 12/12/2006
- ABERTURA DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 08 a partir das 09h15min
do dia 12/12/2006 - INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS DOS LOTES 01 a 08
a partir das 09h15min do dia 13/12/2006. Todas as fases referentes a este
procedimento licitatório serão realizadas pela Internet no endereço
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Informações (0XX19) 2116-0294.

Campinas, 24 de novembro de 2006
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Pregoeiro Eletrônico

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no Município de Campinas o Pregão Eletrônico nº 020/2006 -
Processo Administrativo nº 06/10/48.034 - Interessado: Secretaria Municipal de
Infra-estrutura - SMI - Objeto: Registro de Preços de perfis metálicos - OBTENÇÃO
DO EDITAL: a partir do dia 28/11/2006 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DOS
LOTES 01 a 18 das 07h do dia 11/12/2006 às 09h15min do dia 13/12/2006 - ABERTURA
DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 18 a partir das 09h15min do dia 13/12/2006
- INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS DOS LOTES 01 a 09 a partir das 09h15min
do dia 14/12/2006 - INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS DOS LOTES 10 a 18 a
partir das 09h15min do dia 15/12/2006. Todas as fases referentes a este
procedimento licitatório serão realizadas pela Internet no endereço eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br. Informações (0XX19) 2116-0294.

Campinas, 24 de novembro de 2006
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Pregoeiro Eletrônico

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
3º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº

101/2006
Processo Administrativo: 06/10/35.696 - Interessado: Secretaria Municipal
de Administração (SMA). - Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de
equipamentos e materiais.
O Município de Campinas, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, a
pedido do órgão interessado, em relação ao edital em epígrafe, o que segue:
1. No subitem 9.6.3.3, para o lote 2, onde se lê “Almoxarifado da Secretaria da Educação,
NAED Norte”, leia-se “Almoxarifado da Secretaria da Educação, NAED Sul”;
Como tal alteração não afeta a formulação das propostas, a sessão e horário do
pregão ficam mantidos, ratificando-se os demais termos do mesmo.

Campinas, 24 de novembro de 2006
OSMAR LOPES JUNIOR

Pregoeiro em exercício
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EXPEDIENTE    DESPACHADO   PELO   SR.
SECRETÁRIO   DE   ADMINISTRAÇÃO

Em 24 de novembro de 2006
Processo Administrativo: 06/10/34500 - Interessado: Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Lazer - Assunto: Pregão Presencial nº 107/2006 - Objeto:
Registro de Preços serviços de transporte, por quilômetro rodado, através de veículos
de passageiros tipo van, com motoristas devidamente habilitados.

HOMOLOGAÇÃO
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, HOMOLOGO o Pregão Presencial
nº 107/2006, referente Registro de Preços serviços de transporte, por quilômetro
rodado, através de veículos de passageiros tipo van, com motoristas devidamente
habilitados, com o respectivo preço por item entre parênteses, ofertados pelas
empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
CM DE SOUZA TRANSPORTES EPP: para os itens 01 (R$ 3,45), 02 (R$ 3,45),
03 (R$ 3,50), item 04 (R$ 3,40), item 05 (R$ 3,50), item 09 (R$ 3,30), item 11
(R$ 3,55), item 12 (R$ 3,45), item 14 (R$ 3,40) e 15 (R$ 3,50);
M.T.F TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA: item 06 (R$ 3,45)e 08 (R$ 3,50);
ZANCA TRANSPORTES LTDA EPP: para os itens 07 (R$ 3,50), item 10 (R$
3,35) e 13 (R$ 3,50);
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à equipe de apoio do Pregão Presencial, para registro da homologação no
Sistema de Informação Municipal - SIM;
2. ao Departamento Central de Compras desta Secretaria, para anotações;
3. à Coordenadoria de Procedimentos Legais desta Secretaria, para lavratura da Ata
de Registro de Preços, e
4. à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer para as demais providências,
devendo emitir Ordens de serviço às detentoras das Atas, após o registro da reserva
orçamentária no Sistema de Informação Municipal (SIM) e autorização das
respectivas despesas.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
COMUNICADO

Pregão Presencial nº 088/2006 - Processo Administrativo nº: 06/10/39.522-
Interessado: Secretaria Municipal de Educação (SME). Objeto: Aquisição de Kits de
uniformes (camisetas meia manga, bermudas, calça, jaqueta e meias) e tênis para
comporem os uniformes escolares destinados aos alunos da Rede Municipal de Campinas.
Tendo em vista o não provimento, pelo Sr. Secretário de Administração, dos recursos
formulados pelos licitantes do certame em questão fica marcada a sessão para abertura
dos envelopes para o dia 29/11/2006, a partir das 14 horas.

Campinas, 24 de novembro de 2.006
OSMAR LOPES JUNIOR

Pregoeiro em exercício

EXPEDIENTE    DESPACHADO   PELO   SR.
SECRETÁRIO   DE   ADMINISTRAÇÃO

Em 24 de novembro de 2006
Protocolo nº 06/10/39.522 - Interessada: Secretaria Municipal de Educação
(SME) - Pregão nº 088/2006 - Objeto: Aquisição de Kits de uniformes (camisetas
meia manga, bermudas, calça, jaqueta e meias) e tênis para comporem os uniformes
escolares destinados aos alunos da Rede Municipal de Campinas.

COMUNICADO DE DECISÃO DE RECURSO
Face aos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a
manifestação do Sr. Pregoeiro em exercício, que acato na íntegra, CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas licitantes BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA,
CASARI & RODRIGUES & LTDA, MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA,
DIANA PAOLUCCI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, BRINK – MOBIL
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, GUIA DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR LTDA, DACCAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA  , por serem TEMPESTIVOS, e no
mérito nego-lhes provimento, dando seguimento ao certame.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 51/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) Informação CSOF nº165/06 referente as Emendas Parlamentares de 2005 e
2006 e análise da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS
RESOLVE:
Aprovar o seguinte Projeto de Emenda Parlamentar: Ações Sociais Comunitárias
para populações carentes - R$ 100.000,00 – processo nº 71000.004824/2005-10.
Objeto: Iniciação profissional/aquisição de material de consumo.

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 52/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) Informação CSOF nº165/06 referente as Emendas Parlamentares de 2005 e
2006 e análise da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS

RESOLVE:
Aprovar o seguinte Projeto de Emenda Parlamentar: Construção, Ampliação e
Modernização de Centros Públicos de atendimento a criança e adolescente de
15 a 17 anos – R$ 60.000,00 - Processo nº 71.000.008656/2005-31. Objeto:
aquisição de equipamento de informática

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 53/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) Informação CSOF nº165/06 referente as Emendas Parlamentares de 2005 e
2006 e análise da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS
RESOLVE:
Aprovar o seguinte Projeto de Emenda Parlamentar: Construção, Ampliação e
Modernização de Centros Públicos de atendimento a criança e adolescente de
7 a 14 anos – R$ 20.000,00 – Processo nº 71.000.008508/2005-17. Objeto:
aquisição de material de consumo

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 54/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) Informação CSOF nº165/06 referente as Emendas Parlamentares de 2005 e
2006 e análise da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS
RESOLVE:
Aprovar o seguinte Projeto de Emenda Parlamentar: Construção, Ampliação e
Modernização de Centros Públicos de atendimento a crianças de 0 a 6 anos –
R$ 20.000,00 – Processo nº 71.000.008561/2008-18. Objeto: aquisição de material
de consumo.

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 55/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) Informação CSOF nº165/06 referente as Emendas Parlamentares de 2005 e
2006 e análise da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS
RESOLVE:
Aprovar o seguinte Projeto de Emenda Parlamentar: Construção, Ampliação e
Modernização de Centros Públicos de atendimento a criança e adolescente de
15 a 17 anos – R$ 20.000,00 – Processo nº 71.000.008510/2005-96. Objeto:
aquisição de material de consumo

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 56/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) Informação CSOF nº165/06 referente as Emendas Parlamentares de 2005 e
2006 e análise da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS
RESOLVE:
Aprovar o seguinte Projeto de Emenda Parlamentar: Ações Sócio
Assistenciais à Pessoa Idosa – R$ 100.000,00. Objeto: aquisição de material
de consumo para pessoa idosa em abrigo

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 57/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) Informação CSOF nº165/06 referente as Emendas Parlamentares de 2005 e
2006 e análise da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS
RESOLVE:
Aprovar o seguinte Projeto de Emenda Parlamentar: Programa de Economia
Solidária – Inclusão Produtiva – R$ 300.000,00 – Processo SISCON nº FNAS
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518852420001/06-001. Objeto: implementação de oficinas de geração de renda
para a população de rua, adaptação de espaço físico

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 58/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) Informação CSOF nº165/06 referente as Emendas Parlamentares de 2005 e
2006 e análise da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS
RESOLVE:
Aprovar o seguinte Projeto de Emenda Parlamentar: Estruturação da Rede de
serviços da proteção Social Básica - R$ 140.000,00. Objeto: ampliação e construção

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 59/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) Informação CSOF nº165/06 referente as Emendas Parlamentares de 2005 e
2006 e análise da Comissão de Finanças e Orçamento do CMAS
RESOLVE:
Aprovar o seguinte Projeto de Emenda Parlamentar: Estruturação da Rede de
serviços da proteção Social Básica - R$ 315.000,00. Objeto: aquisição de
material consumo

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 60/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) a documentação, devidamente entregue e analisada pela Comissão de Finanças e
Orçamento deste CMAS;
RESOLVE:
Aprovar a prestação de contas, conforme determinação do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, dos recursos recebidos por Emenda
Parlamentar do exercício de 2004 da Entidade:
Lar Assistencial Nossa Senhora do Calvário - Processo nº 71000.003764/
2004-34 - Termo Convênio 983/MDSCF/2004 - Valor: R$ 36.402,32

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 61/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
2) a documentação, devidamente entregue e analisada pela Comissão de Finanças e
Orçamento deste CMAS;
RESOLVE:
Aprovar os Balancetes do FMAS dos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2006

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA
Preside do CMAS/Campinas

(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 62/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Presidente no uso de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO:
1) a deliberação plenária de 21/11/2006;
RESOLVE:
Acatar encaminhamento da Comissão de Inscrição no que se refere a alteração da
razão social da Entidade:
ONDE SE LÊ: Sociedade Caritativa e Educacional São Jerônimo
LEIA-SE: Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo
O CNPJ permanece inalterado: 17.770.702/0001-57

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LUCIA MARIA VIEIRA
Preside do CMAS/Campinas

(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 63/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que lhe

confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social ) e tendo
em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela Lei nº
11.130 de 11/01/2002 e através de sua Vice Presidente no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária de 21/11/2006;
RESOLVE:
Acatar por unanimidade as considerações da Comissão de Inscrição, e do Colegiado
no tocante ao DEFERIMENTO de Inscrição de Entidade Beneficente de Assistência
Social, no que determina o artigo 9º da Lei 8742 de 07/12/93 Lei Orgânica de
Assistência Social – LOAS, Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre a criação do
CMAS, alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002, Resolução CMAS nº 15/2000 e
Decreto Municipal nº 13.509 de 16/12/2000 alterado pelo Decreto nº 14.302 de
28/04/2003, artigo 2º incisos VI e XVII da Entidade:
Centro de Apoio e Integração do Surdocego e Múltiplo Deficiente CNPJ:
07.346.939/0001-51 sob nº 200

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LÚCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 64/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que
lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social
) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre sua criação, alterada
pela Lei nº 11.130 de 11/01/2002 e através de sua Vice Presidente no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO:
1) a deliberação da reunião ordinária de 21/11/2006;
2) os apontamentos da Comissão de Inscrição e Normas consignados em ata da
Comissão de 08/11/2006
3) a análise da Comissão de Finanças e Orçamento consignada em ata de 09/11/
2006
RESOLVE:
Aprovar a liberação de recursos do FMAS do co-financiamento 2006 para a
Entidade AMIC com os seguintes valores:
- Unidade Village: R$ 8.100,00 ( Serviço socioeducativo à crianças de 3 a 5 anos
com ênfase no fortalecimento dos vínculos familiares; R$ 8.358,20 ( Programa
socioeducativo à crianças/adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses )
Unidade Monte Cristo R$ 4.000,00 ( Serviço socioecucativo à criança de 0 a 6
anos com ênfase no fortalecimento dos vínculos familiares )
A prestação de contas desses recursos deverão ser efetuadas até Janeiro de 2007.

Campinas, 21 de Novembro de 2006
LÚCIA MARIA VIEIRA

Presidente do CMAS/Campinas
(23, 24 E 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA –
Campinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela
Lei Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência
legal COMUNICA a toda Rede Sócio Assistencial instalada no Município
de Campinas (OGs e ONGs) que a FUNDAÇÃO BRADESCO, solicita deste
CMDCA, indicação de adolescentes para concorrerem a vagas na 1ª Série do
Ensino Médio, para o ano letivo de 2007. Solicitamos o envio de ofício, com a
relação dos adolescentes, contendo: nome dos candidatos, endereço, documentos
pessoais (RG e/ou CN) e de escolaridade (cópia) até o dia 04 de dezembro de 2006,
para que sejam dadas as devidas providências.

Campinas, 22 de novembro de 2006
JAIRO PEREIRA LEITE

Presidente do CMDCA
(23, 24 E 25/11)

ESCLARECIMENTO
“Em esclarecimento ao comunicado publicado no Diário Oficial do Município do
dia 25/07/2006 e seu aditamento publicado em 29/07/2006, informamos que a
citação sobre “solicitações pessoais junto a Órgãos da Administração Pública
deste Município”, tratavam-se de PEDIDOS DE CERTIDÃO DE INTEIRO
TEOR de processos em nome do Museu do Negro de Campinas – MNC, que foram
DEFERIDOS ao peticionário, pois se tratavam de documentos da época em que o
Sr. Maurílio Ferreira da Silva fazia parte da diretoria de fato da referida
entidade”.

Campinas, 23 de novembro de 2006
WALDIR JOSÉ DE QUADROS

Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social
(24, 25/11)

RESOLUÇÃO SMCTAIS N.º 02/06
Dá publicidade às diretrizes para a composição da rede executora

da Assistência Social para co-financiamento das ações, no exercício
de 2007 e dispõe sobre as diretrizes e objetivos dos Programas

sócio-assistenciais, no Município de Campinas
CONSIDERANDO a previsão constitucional do art. 204, I, de participação das
entidades beneficentes e de assistência social, na execução dos programas de
assistência social;
CONSIDERANDO as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, que
determina a implantação do Sistema Único da Assistência Social – Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social;
CONSIDERANDO a análise prévia do Conselho Municipal de Assistência Social;
O Sr. Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social, na
condição de gestor municipal da Política de Assistência Social neste Município, no
uso de suas atribuições previstas no Decreto Municipal n.º.
RESOLVE:

Dar publicidade das diretrizes, áreas programáticas e objetivos, visando a composi-
ção da rede executora sócio-assistencial, dentre as entidades devidamente inscritas
no Conselho Municipal de Assistência Social deste Município para o co-financia-
mento das ações no exercício de 2007:

Art. 1º - Os Planos de Trabalho a serem encaminhados pelas entidades para
participação no processo de co-financiamento de 2007 com recursos do Fundo
Municipal de Assistência Social, além de atenderem as orientações elencadas no
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Decreto n.º 15.695/06, deverão estar em consonância com as diretrizes, prioridades
e objetivos desta Resolução e em seus anexos discriminados;

Art. 2º - São diretrizes da Política Municipal de Assistência Social, previstas no
Plano Plurianual:
I - Prioridade aos territórios de maior vulnerabilidade social com base no
diagnóstico elaborado para a implementação dos CRAS – Centros de
Referência em Assistência Social;
II - Intersetorialidade, ações complementares em toda rede sócio-assistencial;
III - Formação continuada das equipes de trabalho de toda rede sócio-assistencial;

Art. 3º - A Comissão Técnica, criada no art. do Decreto n.º 15.695/06 observará
quando da avaliação e análise dos Planos de Trabalho de cada entidade, a adequação:
I - do quadro de recursos humanos para a execução do objeto;
II - da oferta de espaço físico adequado que ofereça proteção, acolhimento, escuta
e acessibilidade;
III – a ênfase no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
IV - priorização de territórios de maior vulnerabilidade;
V - desenvolvimento de ações intersetoriais e trabalho em rede;
VI - avaliação técnica da CSAC, resultante do processo de monitoramento realizado
pelo gestor público.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas 24 de novembro de 2006
WALDIR JOSÉ DE QUADROS

Secretária Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social

ANEXO I – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
A proteção social básica tem por objetivo prevenir situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
São considerados serviços de proteção básica de Assistência Social aqueles que
potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos
internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da
oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a socialização e
o acolhimento em famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram
rompidos, bem como a promoção da integração ao mercado de trabalho.

DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS

1. SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO PARA CRIANÇAS DE 0 A 05 ANOS
E 11 MESES
1.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer espaços para ações protetivas com enfoque no fortalecimento dos
vínculos familiares;
b) Promover ações de prevenção a situações de negligência e de violência,
c) Desenvolver ações com ênfase nas atividades que apresentem diferentes formas
de estimulação, socialização, da convivência e do brincar;
d) Oferecer atividades sócio-educativas, culturais, esportivas, priorizando espaços
inter-geracionais;
1.2 - DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO:
a) Ampliação de unidades de atendimento de período integral, no bairro Satélite Íris
I, às crianças e adolescentes de 03 a 05 anos e 11 meses;
b) Haverá a disponibilização do espaço físico para a realização do atendimento, em
local cedido pela comunidade;
c) As entidades interessadas deverão apresentar Plano de Trabalho específico;
2. SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DE 06 A 14 ANOS
2.1 - OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer espaços protetivos visando o desenvolvimento de potencialidades,
utilizando-se de diferentes linguagens que possam contribuir para o protagonismo
da criança, do adolescente e de suas famílias;
b) Desenvolver atividades lúdicas que favoreçam o desenvolvimento de relações
afetivas, de sociabilidade, de acesso a novos conhecimentos e experimentações;
c) Desenvolver ações coletivas utilizando-se das conversações e diálogos sobre
temas de interesses, contemplando os diferentes saberes e as diversidades culturais;
d) Ampliar o universo cultural, a convivência inter-geracional, comunitária e o
acesso à tecnologia;
e) Oferecer espaços de acolhimento escuta, acompanhamento, referenciamento e
contra-referenciamento de crianças, adolescentes e suas famílias;
f) Promover a educação integral por meio de ações articuladas com a rede de
esportes, cultura, educação, saúde;
g) Desenvolver atividades de prevenção à violência doméstica e a exploração
sexual comercial.
2.2 - DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO:
a) Ampliação de unidades de atendimentos às crianças e adolescentes de 6 a 14 anos;
b) Além do co-financiamento para a realização das atividades descritas no item anterior,
serão formalizadas autorizações específicas para uso dos espaços físicos da Região Norte
- Núcleo Antonio da Costa Santos, da Região Noroeste - Núcleo Santa Rosa, da Região
Sul - Núcleo Vila Rica e Núcleo Vila Ipê, da Região Leste - Núcleo Costa e Silva, caso a
entidade interessada apresente as condições legais necessárias;
c) As entidades interessadas deverão apresentar Plano de Trabalho específico;
3. SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE
14 A 24 ANOS
3.1 - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
3.1.1 - OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer espaço protetivo para desenvolver atividades que preparem os jovens
para serem inseridos no mercado de trabalho como aprendizes;
b) Fazer a prospecção de vagas no mercado de trabalho;
c) Desenvolver competências e habilidades dos adolescentes e jovens visando
atender às exigências do mercado de trabalho;
d) Realizar o trabalho em rede com outros programas voltados a juventude;
e) Garantir a inserção de adolescentes e jovens nesses programas, referenciados por
OG’s e ONG’s que compõem a rede sócio-assistencial;
f) Oferecer espaços de acolhimento, escuta, acompanhamento, referenciamento e
contra-referenciamento de crianças, adolescentes e suas famílias;
g) Desenvolver atividades de prevenção à violência doméstica e a exploração
sexual comercial;
3.2 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PROTAGONISMO JUVENIL
3.2.1 - OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer espaço protetivo que permita o desenvolvimento de atividades sócio-
educativas;

b) Propiciar desenvolvimento pessoal, social e comunitário dos adolescentes e
jovens;
c) Estimular o protagonismo juvenil, as trocas inter-geracionais e o acesso à
tecnologia;
d) Promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários
e) Oferecer espaços de acolhimento, escuta, acompanhamento, referenciamento e
contra-referenciamento de crianças, adolescentes e suas famílias;
f) Oferecer espaços de acolhimento, escuta, acompanhamento, referenciamento e
contra-referenciamento de crianças, adolescentes e suas famílias;
g) Desenvolver atividades de prevenção à violência doméstica e a exploração
sexual comercial;
h) Possibilitar o conhecimento sobre o mundo do trabalho e o direito de cidadania;
i) Proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências com vistas ao
conhecimento sobre o mundo do trabalho;
j) Fortalecer ações articuladas com a rede de esportes, cultura, educação, saúde;
4. PROGRAMA DE AÇÕES DE ATENÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS
Esta área de atuação compreende as ações de atenção e apoio às famílias, direcionadas
ainda à qualificação profissional e cidadania, à economia solidária, à saúde, às ações
distributivas, sócio-educativas e comunitárias.
4.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Desenvolver ações complementares àquelas desenvolvidas pelos Distritos de
Assistência Social - DAS e Centros de Referência de Assistência Social - CRAS nos
respectivos territórios de abrangência;
b) Realizar acolhimento social, escuta, orientação, referência e contra-referência
das famílias;
c) Desenvolver as potencialidades e ampliar o universo informacional das famílias;
d) Desenvolver ações que possibilitem a transferência de conhecimentos, tecnologias e
apoio a pessoas, profissionais e instituições que atuam no campo da assistência social;
e) Desenvolver a prevenção de situações de risco através de ações compensatórias
às necessidades de subsistência do grupo familiar, quando imprescindíveis, utilizando-
as como ferramentas de inclusão e aliadas a ações emancipatórias para o
desenvolvimento das famílias, promovendo a autonomia e o protagonismo;
f) Estimular a organização das famílias, através do protagonismo e de iniciativas
individuais e coletivas fortalecendo a convivência social e comunitária;
g) Proporcionar a inserção das famílias em programas de trabalho integrados a
outros programas sociais do Município;
h) Garantir o acesso das famílias a programas de transferência de renda;
i) Elaborar em conjunto com as famílias, planos de ação que concretizem
projetos de vida;
j) Desenvolver ações com famílias que apresentam em seu ciclo de vida gestacional,
necessidades de cuidado e proteção, visando superar situações de fragilidade pessoal
e familiar;
k) Promover a qualificação profissional de grupos sociais sujeitos à maior
vulnerabilidade social por meio de cursos, oficinas ou atividades práticas que
contribuam de maneira efetiva para a inclusão dos beneficiários no mundo do
trabalho, em parceria com outros programas, projetos e serviços da rede sócio-
assistencial e intersetorial;
l) Priorizar a qualificação profissional em ocupações vinculadas a atividades
econômicas que estejam demandando mão-de-obra no município de Campinas;
m) Garantir que a ações de qualificação profissional inclua em torno de 30% de seu
público alvo no mercado de trabalho, priorizando os grupos sociais de maior
vulnerabilidade e aqueles com idade entre 16 e 24 anos ou superior a 39 anos;
n) Promover a incubação de grupos associativos (cooperativas populares),
oferecendo apoio técnico, social e, em alguns casos, subsídio econômico para que
consigam alcançar sustentabilidade econômica e emancipação definitiva da entidade
incubadora atuar em rede com os outros programas sociais, visando potencializar as
ações de incubação;
5. CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA
5.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer espaços de convivência, por meio de atividades inter-geracionais,
culturais, lúdicas, recreativas, de lazer, esportivas e tecnológicas, garantindo
acessibilidade com ênfase na matricialidade familiar, fortalecendo a auto-estima e
os vínculos familiares e comunitários;
b) Favorecer o processo de envelhecimento ativo e saudável;
c) Motivar para novos projetos de vida e a prevenção à violência doméstica, ao
isolamento e ao abrigamento;
d) Valorizar a experiência de vida e potencialidades para o exercício do protagonismo
social;
e) Proceder a inclusão e o acompanhamento no BPC;
6. PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1 - OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS
a) Oferecer espaço de escuta, acolhimento, orientação, referenciamento e contra
referenciamento de usuários e de suas famílias;
b) Proceder a inclusão e acompanhamento no BPC, recursos previdenciários,
benefícios legais e de transporte;
c) Oferecer atividades sócio, culturais, esportivas e de convivência, acesso a
tecnologia com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
d) Informar as famílias sobre as estratégias para o desenvolvimento das competências
da pessoa com deficiência, destacando o papel fundamental dos familiares e da
comunidade no processo de reabilitação e inclusão social das pessoas com deficiência;
e) Promover o auto-conhecimento quanto à condição de vida, a realidade familiar
e de vizinhança;
f) Motivar para novos projetos de vida e a prevenção à violência doméstica;
g) Realizar a inserção na rede de proteção social de saúde, educação, cultura,
esportes, habitação e outros;
h) Desenvolver atividades de prevenção à violência doméstica e a exploração
sexual comercial;
i) Mobilizar a família e a comunidade para a defesa dos direitos em geral, e em
especial da pessoa com deficiência;
j) Valorizar as famílias em sua diversidade, valores, cultura, história, problemas,
demandas e potencialidades;
k) Fortalecer as famílias na sua capacidade para o enfrentamento das vulnerabilidades
e riscos e estimular sua participação na elaboração das propostas de inclusão social
e de mudanças e melhorias esperadas na transformação das relações intra-familiares;
l) Acompanhar as famílias em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio-educativo;
m) Promover a inclusão e acesso das pessoas com deficiência e seus familiares aos
serviços locais que compõem a rede sócio-assistencial;
n) Oferecer espaço físico institucional que contemple as normas de acessibilidade (ABNT-
NBR 9050) na adaptação e construção e no que se refere também a mobiliários,
equipamentos adequados para as PcD;
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ANEXO II - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinado a
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por
ocorrência de abandono, maus tratos físico e/ou psíquico, abuso sexual, uso de
substâncias psicoativas, cumprimento de medida sócio-educativas, situação de rua,
situação de trabalho infantil, entre outras.
São serviços que requerem acompanhamentos individuais e maior flexibilização nas
soluções protetivas. Necessitam de encaminhamentos monitorados, apoio e processos
que assegurem a qualidade e efetividade das ações desenvolvidas. Têm estreita interface
com o sistema de garantia de direitos e exigem gestão complexa e compartilhada com o
poder judiciário, Ministério Público e outros órgãos do poder executivo.
A proteção especial de alta complexidade será operacionalizada por intermédio da
rede sócio-assistencial, portanto, conta com a integração das ações do poder público
e sociedade civil, através das organizações e entidades de Assistência Social que
compõem a rede de atendimento social existente no Município.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

1. O PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
CRIANÇA E ADOLESCENTE – ESCCA, APRESENTA AS SEGUINTES
FRENTES DE ATUAÇÃO:
1.1 - EDUCAÇÃO SOCIAL DE RUA
1.2 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE E
SUAS FAMÍLIAS
1.3 - OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS E DE ARTE EDUCAÇÃO
1.1.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer ações de estreitamento de vínculos com a criança e adolescente em
situação de rua, vítimas em potencial de abuso e exploração sexual;
b) Realizar oficinas sócio-educativas e de arte educação (dança, teatro, música,
artesanato, etc.), que promovam a socialização, convivência em grupo;
c) Re-significar experiências vividas por adolescentes em situação de ESCCA, em
todo o município, especialmente nas regiões centrais da cidade e nos bairros: Jd.
Itatinga, Campo Belo I e II, Região Noroeste e Pe Anchieta;
d) Proporcionar espaços de escuta, acolhimento, acompanhamento psico-ssocial,
referenciamento e contra referenciamento, estreitamente monitorados;
e) Desenvolver estratégias metodológicas para retomada do fortalecimento dos
vínculos familiares, extensivos ou comunitários, retorno a escola;
f) Desenvolver trabalho em rede e intersetorial;
g) Realizar entrevistas domiciliares.
2. PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - VDCCA
2.1 - OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer espaço de acolhimento das notificações e análise de denúncias;
b) Promover atenção, acompanhamento e referenciamento psicossocial das
crianças, adolescentes e seus familiares;
c) Elaborar projeto individual para re-significar as experiências vividas;
d) Realizar entrevistas domiciliares, acompanhamento da família, fortalecimento
dos vínculos; familiares e comunitários;
e) Oferecer oficinas lúdicas;
f) Espaço de acolhimento, escuta para o autor da violência, em rede de parcerias,
intersetorial e articulados com o poder judiciário;
2.2 – DAS PRIORIDADES DE ATENDIMENTO
Ampliação de metas e atendimentos especializados na região Norte do município;
b) As entidades interessadas deverão apontar no Plano de Trabalho específico o
aumento das metas de atendimentos na região;
3. PROGRAMA DE ATENÇÃO A ADOLESCENTES GRÁVIDAS
3.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer espaço protetivo de escuta, acolhimento, referenciamento e contra
referenciamento das adolescentes, companheiros/namorados e seus familiares;
b) Desenvolver oficinas sócio-educativas que propiciem a troca de experiências, a
reflexão, sobretudo em relação à sexualidade, cidadania e violência doméstica e sexual;
c) Proceder a inclusão de adolescentes e suas famílias em serviços e programas da
rede de políticas públicas;
d) Realizar a referência e a contra referência;
e) Desenvolver ações em parcerias intersetoriais;
f) Realizar entrevistas domiciliares;
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIAL DE RUA
4.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Identificar e estabelecer vínculos com crianças e adolescentes em situação de rua
usuários de substância psicoativas e/ou risco pessoal ou social;
b) Oferecer oficinas culturais lúdicas e esportivas em espaço de acolhimento,
escuta e referenciamento à rede social de proteção;
c) Promover ações que fortaleçam os vínculos familiares ou outras formas de
convivência familiar;
d) Realizar trabalho em rede e em estreita articulação com o sistema de garantia de
direitos;
e) Realizar entrevista domiciliar;
f) Participar em ações regionais especialmente com Municípios integrantes da
Região Metropolitana de Campinas, que demandam programas comuns;
5. CENTRO DE DEFESA
5.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Orientar juridicamente a criança, o adolescente e suas famílias sobre seus direitos
oriundas de todas as regiões do município (especificar áreas de atuação);
b) Ajuizar ações no âmbito individual, coletivo ou difuso na defesa de crianças e
adolescentes com seus direitos violados;
c) Defender adolescentes autores de atos infracionais quando vinculados a programas
sócio-educativos em meio aberto e/ou em cumprimento de medidas sócio educativas
em meio aberto;
d) Trabalhar interdisciplinar e intersetorialmente.
5. PROGRAMA DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO –
LA LIBERDADE ASSISTIDA
6.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Atender as famílias e indivíduos com seus direitos violados e cujos vínculos
familiar e comunitário não foram violados;
b) Oferecer espaços de acolhimento, escuta, acompanhamento, referenciamento e
contra-referenciamento de adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa
em meio aberto e os membros de seu núcleo familiar;
c) Oferecer atenção especializada e ações de orientação e acompanhamento sócio-
educativo e terapêutico - individualizado e sistemático a adolescentes autores de
ato infracional e suas famílias;
d) Encaminhar para orientação jurídico-social nos casos de ameaça de direitos
sociais;

e) Elaborar, em conjunto com os adolescentes, projetos de vida que motivem a re-
significação e a superação da experiência vivida;
f) Intensificar a articulação com as demais políticas públicas e Conselhos Municipais,
assegurando a intersetorialidade na execução das medidas sócio educativas;
g) garantir que os adolescentes em MSE tenham seus direitos de cidadania assegurados
através da emissão dos documentos civis (Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física,
Carteira Profissional, Titulo de Eleitor e Certidão de Alistamento Militar);
h) Realizar encaminhamentos com monitoramento sistemático, do adolescente e sua
família, para programas de proteção básica e/ou especial da rede sócio-assistencial, para
outros projetos e serviços e demais políticas sociais, inclusive de transferência de renda;
i) Estabelecer ações, após o desligamento do programa, para aqueles adolescentes
e suas famílias que continuam a apresentar disfunções na dinâmica familiar e que
necessitam continuidade de apoio e orientação profissional para o estabelecimento
de novos modelos no âmbito das relações familiares e comunitárias;
j) Desenvolver ações sócio-educativas, culturais, esportivas, etc.;
k) Possibilitar o encaminhamento dos adolescentes em Medida Sócio-Educativa
para oficinas de orientação para o mundo do trabalho, cursos de iniciação profissional
e profissionalizantes da rede pública ou particular;
l) Possibilitar espaços para discussão de economia solidária, e quando for peculiar
ao programa, ações de incubação de espaço associativo dos adolescentes e de
membros do seu grupo familiar;
m) Desenvolver ações de encaminhamento e acompanhamento com a secretaria
de saúde para atendimentos de adolescentes em situação de dependência e uso de
substâncias psicoativas;
n) Realizar entrevista domiciliar, para acompanhamento da dinâmica familiar e do
entorno social do adolescente em MSE e de sua família;
o) Realizar o acompanhamento escolar: inclusão, freqüência, aproveitamento e
administrar situações de conflito entre regras da instituição escola e as situações da
adolescência e intolerância a limites;
p) Desenvolver ações intersetoriais e em rede para garantia de direitos dos
adolescentes em MSE;
q) Desenvolver ações em complementaridade e em parceria com o poder judiciário
– promotoria e juiz da Vara da Infância e Juventude;
7- AS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD
As ações de média complexidade de atenção às Pessoas com Deficiência, referem-
se ao conjunto de serviços relativos à habilitação e reabilitação;
7.1 - OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer espaço de escuta, acolhimento, orientação, referenciamento e contra
referenciamento de usuários e de suas famílias;
b) Promover ações de habilitação/reabilitação sob a ótica da intersetorialidade;
c) Oferecer atendimento sócio-educativo e terapêutico as pessoas portadoras de
deficiência e suas respectivas famílias;
d) Promover atividades de prevenção a violência doméstica e sexual e de exploração
do trabalho infantil;
e) Desenvolver visita/entrevista domiciliar;
f) Desenvolver atividades que favoreça o processo de socialização, integração e
inclusão comunitária;
g) Promover ações de orientação quanto as especificidades da PcD e adequações do
ambiente domiciliar;
h) Desenvolver atividades sócio-educativas que fortaleça os vínculos familiares e oriente
a habilitação e reabilitação de pessoas deficiente dependente no âmbito domiciliar;
i) Prestar serviços socioassistenciais que visam promover capacidades adaptativas
para a vida diária e vida prática;
j) Propiciar aquisição de habilidades, desenvolvimento de possibilidades, estímulo
de capacidades de comunicação e socialização e locomoção independente;
k) Proporcionar oportunidades de convivência, de modo a assegurar a conquista de
maior grau de independência individual e social;
l) Oferecer espaço físico institucional que contemple as normas de acessibilidade
(ABNT-NBR 9050) na adaptação e construção e no que se refere também a
mobiliários, equipamentos adequados para as PcD;
m) Promover ações de inserção das PcD no mercado de trabalho;
n) Proporcionar o encaminhamento das pessoas com deficiência e suas famílias à
serviços, programas e projetos sociais (saúde,cultura,esporte,assistência social e
outros);
o) Elaborar, quando necessário, projeto de vida com a família, oferecendo orientação,
apoio e proteção, através de abordagens metodológicas específicas, que possibilitem
a reflexão e construção de alternativas para solução dos problemas e de novos
modelos relacionais;
p) Proceder a inclusão e acompanhamento no BPC, recursos previdenciários,
benefícios, e de transporte;
8 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA IDOSO
8.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Acolher, reconhecer e acompanhar as denúncias de maus tratos contra os idosos,
encaminhadas pelo Centro de Referencia do Idoso – CRI;
b) Realizar visitas e entrevistas domiciliares;
c) Acolher e propiciar espaço de escuta individual voltada para a identificação das
necessidades dos idosos e seus familiares;
d) Desenvolver encaminhamentos monitorados;
e) Desenvolver o atendimento psicossocial e sócio-assistencial individual e/ou em
grupos de usuários e suas famílias, inclusive com orientação sócio-jurídico em casos
de doença ou violação de direitos individuais ou coletivos;
f) Promover articulações com Conselho Municipal do Idoso, Centro de Referencia
do Idoso, Ministério Público, Defensoria do Idoso e toda rede de garantia de
direitos;
g) Desenvolver ações de prevenção de situações de ameaças e violações visando a
proteção de sues direitos;
9 - PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Os Planos de Trabalho deverão ser pensados com ações dirigidas às famílias e
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, em virtude da
presença de adolescentes que cumpriram medida sócio-educativas em meio aberto,
e egressos do sistema prisional e de mulheres em situação de prostituição e exclusão;
9.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Realizar acompanhamento individual terapêutico, individual, casal, familiar e
encaminhamentos monitorados, na perspectiva de assegurar qualidade na atenção
protetiva e efetividade na reinserção desejada;
b) Estabelecer estreita interface através de ações compartilhadas com o sistema de
garantia de direitos;
c) Realizar entrevista individual e domiciliar para o conhecimento das condições
sócio-culturais das famílias atendidas, sua história, a dinâmica das relações familiares
e a rede de apoio existente;
d) Elaborar projeto de vida com a família, oferecendo orientação, apoio e proteção,
através de abordagens metodológicas específicas, que possibilitem a reflexão e
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construção de alternativas para solução dos problemas e de novos modelos relacionais;
e) Proceder ao encaminhamento das famílias e respectivo monitoramento à rede
de PSB e, ou PSE ou demais políticas setoriais;
f) Estabelecer ações para aquelas famílias que continuam a apresentar conflitos na
dinâmica familiar e que necessitam de apoio sistemático para o estabelecimento de
novos modelos no âmbito das relações familiares e comunitárias;
g) Atender os (as) adolescentes e famílias vítimas de violência domestica e sexual
em parceria com outros programas e intersetorial;
h) encaminhar o (a) autor de violência doméstica e/ou sexual para espaço de
acolhimento, escuta e tratamento através da rede de parcerias e intersetorialidade;
10 - PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EXPLORAÇÃO SEXUAL
10.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer espaço de acolhimento social, escuta, orientação e atendimento individual
com enfoque psicosocial e jurídico;
b) Realizar intervenções interdisciplinares, agregando profissionais de serviço social,
psicologia e advogado da área de direito de família, através da metodologia de
trabalho com grupos;
c) Promover oficinas temáticas que possibilitem a reflexão e troca de experiências,
na perspectiva de re-significar a situação vivida e elaborar novo projeto de vida que
conduza ao rompimento do ciclo de violência de gênero;
d) Articular o trabalho institucional com os Programas de Trabalho e Renda e de
qualificação profissional;
e) Desenvolver ações sócio-educativas e terapêuticas através de intervenção
articulada com a rede sócio-assistencial;
f) Realizar intervenção especializada com as crianças e adolescentes que convivem
no ambiente de violência familiar, envolvendo a participação efetiva das famílias
neste processo, na perspectiva de construção de novos modelos relacionais;
g) Promover a inserção da mulher e de seu grupo familiar na rede de proteção social
nos territórios de origem;
h) Realizar a referência e contra referência das famílias, intensificando a articulação
com as demais políticas setoriais, assegurando a intersetorialidade na execução das
medidas de proteção da mulher e sua família em situação de violência de gênero;
11 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MORADOR DE RUA
11.1 DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS
a) Oferecer espaço protetivo de escuta, acolhimento, convivência, higienização,
alimentação, vestuário e referenciamento para resgate da auto-estima, dignidade e
cidadania do usuário;
b) Desenvolver grupos sócios educativos, reflexivos, de lazer;
c) Promover oficinas lúdicas, culturais e de geração de renda;
d) Oferecer espaço de trocas de experiências e re-significação para estabelecimento
de novo projeto de vida;
e) Assegurar a inserção dos usuários nos serviços, programas e benefícios sociais, de
saúde e previdenciários permitindo seu atendimento na integralidade e em rede com
as demais políticas setoriais;
f) Acompanhamento psicossocial e monitoramento dos encaminhamentos;
g) Articulação com a rede de serviços que compõem as políticas sociais;
h) Propiciar atividade de fortalecimento da participação social do usuário e
incentivando o seu protagonismo;
i) Estabelecer parcerias com universidades para desenvolvimento de trabalho
preventivo;
12 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ADOLESCENTE
12.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Promover a inserção de adolescentes residentes em Campinas que se encontrem
em acompanhamento nos serviços e programas da rede sócio-assistencial;
b) Oferecer espaço de proteção e terapêutico;
c) Assegurar o acompanhamento psicosocial a família e a inserção do grupo familiar
na rede de proteção básica no território de origem, bem como na rede de proteção
social de saúde, educação e sócio-assistencial;
d) Propiciar a re-significação de suas experiências frente ao contexto social e
cultural onde vive a sua relação com a dependência de substâncias psicoativas;
e) Desenvolver as habilidades e competências com perspectiva de reconhecimento
do mundo do trabalho;
13 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ADULTO
13.1 - DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Realizar o atendimento de pessoas dependentes de substâncias psicoativas a
partir de 19 anos residentes no município de Campinas;
b) Oferecer espaço protetivo e terapêutico;
c) Assegurar o acompanhamento psicossocial à família e a inserção do grupo
familiar na rede de proteção básica no território de origem, bem como, na rede de
proteção social de saúde, educação e sócio-assistencial;
d) Propiciar a re-significação de suas experiências frente ao contexto social e
cultural e a sua relação com a dependência de substâncias psicoativas;
e) Desenvolver as habilidades e competências com perspectiva de reconhecimento
do mundo do trabalho;
f) Inserir a família em programas e serviços de trabalho e renda;
g) Oferecer atividades qualificação profissional;

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

1. ABRIGO DE PROTEÇÃO, ESPECIALIZADO E TRANSITÓRIO À
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VIOLADAS EM SEUS DIREITOS
1.1 - DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer atendimento integral e institucional;
b) Considerar e respeitar a realidade sócio-cultural no atendimento de cada criança
e adolescente;
c) Fornecer alimentação e vestuário compatíveis com o atendimento prestado;
d) Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, salubridade
e segurança para todas as faixas etárias atendidas;
e) Oferecer atendimento personalizado;
f) Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas;
g) Oferecer os serviços da rede de proteção social no que se refere aos cuidados
médicos, psicológicos, odontológicos, sociais, de enfermagem, farmacêutica e outros
que se fizerem necessários ao usuário e, sempre que possível, acompanhado de um
membro de sua família;
h) Proceder a estudo social e pessoal de cada criança e adolescente abrigado;
i) Comunicar à autoridade competente de saúde a ocorrência de doenças infecto-
contagiosas;
j) Providenciar a documentação básica da criança e do adolescente, quando necessário,
a sua re-emissão;
k) Manter prontuário com histórico social, estado de saúde de cada criança e
adolescente onde conste a data e circunstâncias do abrigamento, com nome,
responsável e dos parentes com os respectivos endereços, relação de pertences e

suas eventuais alterações e demais dados que possibilitem a identificação e
individualização do atendimento;
l) Manter no quadro de pessoal, profissionais com formação específica para o
atendimento à criança e ao adolescente atendendo ao art. 92 do ECA;
m) Garantir a intersetorialidade e a interdisciplinaridade entre os programas de
saúde, educação, arte, cultura e lazer, habitação e assistência social;
n) Possibilitar no menor espaço de tempo, através do trabalho em rede, o retorno
da criança e do adolescente ao convívio de sua família natural, extensa ou substituta;
o) Preservar os vínculos familiares;
p) Atendimento individual e grupal para propiciar a interação dos usuários e
respectivas famílias;
q) Encaminhar na íntegra, em caso de transferência entre abrigos, o prontuário da
criança e do adolescente;
2. CASA DE PASSAGEM - ABRIGO TRANSITÓRIO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
2.1 - DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer, em caráter transitório, moradia, higienização, alimentação e vestuário;
b) Realizar estudo psicossocial promovendo a inserção da criança/adolescente na
rede sócio-assistencial
c) Referenciar em situação de desproteção, vítimas de violência doméstica e
exploração sexual;
d) Desenvolver atividades sócioeducativas que possibilitem a convivência,
socialização e fortalecimento da auto-estima;
e) Acolher e referenciar para família de origem ou substituta, e quando não for
possível referenciar para um Abrigo;
f) Articular o referenciamento junto à rede e órgãos de competência de proteção
social da criança/adolescente
3. CENTRO DE CONVIVÊNCIA 24 HORAS – PERNOITE PROTEGIDO
3.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Acolher criança e adolescente em situação de rua;
b) Garantir o atendimento às necessidades básicas, como alimentação, higiene e pernoite;
c) Desenvolver atividades sócio-educativas para criança e adolescentes em situação
de rua, explorados sexualmente ou não;
d) Atender transitoriamente da rua para casa e/ou outros abrigos;
e) Oferecer alternativas para construção de novos projetos de vida, que recuperem
seus vínculos familiares e comunitários;
f) Manter articulação direta com a rede de proteção específica para o enfrentamento
da criança/adolescente em situação de rua;
4. REPÚBLICA PARA ADOLESCENTES
4.1- DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Propiciar moradia, higienização e alimentação para adolescentes de ambos os
sexos, na faixa etária de 15 a 17 a e 11 meses, que vivenciam situações de risco de
vida e encontra-se em fase de desabrigamento institucional, ou de abrigos de proteção
ou de unidades de privação de liberdade, com vínculos rompidos com as famílias e
sem laços parentais;
b) Estimular o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
c) Oferecer espaço de escuta, acolhimento e acompanhamento psicossocial ao
adolescente;
d) Promover espaço de diálogo sobre temas de interesse e aqueles específicos que
possibilitem o exercício da cidadania, o conhecimento da sexualidade e a prevenção
à violência;
e) Realizar a referência e contra referência a rede sócio-assistencial;
f) Elaborar projeto individual visando o desligamento institucional e a efetivação
do protagonismo do adolescente;
g) Assegurar a inserção dos adolescentes de outros serviços e programas da rede
sócio-assistencial no programa de República;
h) Inserir os adolescentes em programas e serviços que potencializem suas habilidades
e competências e promovam a inserção no mercado de trabalho;
i) Inserir o adolescente na rede de ensino formal e profissionalizante
5. FAMÍLIA ACOLHEDORA
5.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer proteção a crianças e adolescentes violados em seus direitos e vítimas
de violência doméstica, em caráter excepcional e provisório, que por situações
adversas, necessitam ser retirados do convívio familiar;
b) Oferecer o Programa de Família Acolhedora como alternativa ao abrigamento
institucional de criança e do adolescente, como uma medida mais humanizada e
personalizada de atendimento;
c) Possibilitar a efetivação de uma política de proteção à família natural;
d) Propiciar o rompimento do ciclo de violência e o direito da criança e do
adolescente de viverem em família;
e) Oferecer acolhimento a crianças e adolescentes em famílias acolhedoras;
f) Capacitar, cadastrar, selecionar, famílias da comunidade, para este acolhimento,
assegurando o acompanhamento psicossocial com interface intersetorial;
g) Oferecer um ambiente acolhedor, com assistência material, educacional e a
convivência familiar e comunitária, em regime de guarda provisória;
h) Desenvolver sistematicamente campanhas de divulgação dos Programas de
Acolhimento Familiar;
i) Articular com as demais políticas públicas a garantia de inclusão da criança
violada em seus direitos;
6. ABRIGO DE IDOSO
6.1 – DOS OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer espaço de proteção e atendimento psicossocial;
b) Considerar e respeitar a realidade sócio-cultural no atendimento de cada idoso;
c) Fornecer alimentação e vestuário compatíveis com o atendimento prestado;
d) Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade e salubridade;
e) Oferecer atendimento personalizado;
f) Assegurar a convivência do idoso com seus familiares através de visitas, passeios,
encontros;
g) Oferecer os serviços da rede de proteção, no que se refere a atenção e cuidados
de saúde e outros que se fizerem necessários;
h) Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer;
i) Proceder ao estudo social e elaboração de projeto individual de intervenção;
j) Comunicar à autoridade competente de saúde a ocorrência de doenças infecto-
contagiosas;
k) Providenciar a documentação básica do idoso que não a possua ou solicitar a requisição;
l) Manter arquivo em que conste a data e circunstâncias do atendimento, o nome
do idoso, do responsável e dos parentes com os respectivos endereços, relação de
pertences, valor das contribuições e suas eventuais alterações e demais dados que
possibilitem a identificação e individualização do atendimento e prontuários
descritivos atualizados, com histórico social e do estado de saúde;
m) Manter quadro de recursos humanos pertinentes à natureza do programa;
n) Comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de
abandono moral ou material por parte dos familiares;
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7. ABRIGO DE APOIO À SAÚDE
7.1 - OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Oferecer atendimento integral aos seus usuários;
b) Prestar atendimento a cada usuário, respeitando a sua realidade sócio-cultural;
c) Fornecer estadia, alimentação adequada a especificidade de cada paciente;
d) Oferecer instalações físicas em condições adequadas de salubridade e habitabilidade;
e) Oferecer atendimento personalizado;
f) Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas;
g) Oferecer serviços da rede de proteção no que se refere a atenção e cuidados de
saúde e outros que se fizerem necessários;
h) Desenvolver atividades recreativas, culturais e de lazer;
i) Proceder ao estudo social e referenciamentos à rede de proteção social;
j) Manter em ordem prontuário a documentação básica do usuário;
k) Comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de
abandono moral ou material por parte dos familiares;
l) Fortalecer e preservar os vínculos familiares;
m) Promover atendimento individual e grupal para interação entre os usuários;
n) Realizar intercâmbio com os municípios de origem de seus usuários para melhor
qualificação do atendimento;
8. REPÚBLICA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
8.1 - OBJETIVOS A SEREM OBSERVADOS:
a) Propiciar moradia, higienização e alimentação para jovens e adultos de ambos os

sexos, na faixa etária a partir de 18 anos, que vivem em situação de rua com
vínculos rompidos com as famílias e sem laços parentais;
b) Estimular o resgate e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
c) Oferecer espaço de escuta, acolhimento e acompanhamento psicossocial ao
jovem e adulto;
d) Promover espaço de diálogo sobre temas de interesse e aqueles específicos que
possibilitem a adesão ao tratamento de dependência química, o exercício da cidadania,
o conhecimento da sexualidade e a prevenção à violência;
e) Realizar encaminhamento e referenciamento monitorado na a rede sócio-
assistencial;
f) Construir em conjunto com o usuário um novo projeto de vida, oferecendo
orientação, apoio e proteção, através de abordagens metodológicas específicas, que
possibilitem a reflexão e construção de alternativas para solução dos problemas e
de novos modelos relacionais;
g) Assegurar a inserção dos usuários de outros serviços e programas da rede sócio-
assistencial no programa de República;
h) Inserir os usuários em programas e serviços que potencializem suas habilidades
e competências e promovam a inserção no mercado de trabalho;
i) Inserir o usuário na rede de ensino formal e profissionalizante
j) Assegurar a inserção dos usuários nos serviços, programas e benefícios sociais, de
saúde e previdenciários permitindo seu atendimento na integralidade e em rede com
as demais políticas setoriais;

PLANO DE TRABALHO - 2007



9Diário OficialCampinas, sábado, 25 de novembro de 2006

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1) Para cada área programática que a entidade pretender pleitear o co-financiamento, deverá elaborar um plano de trabalho próprio;
2) Não serão aceitos os dados de mais de uma área de atuação dentro da descrição de um mesmo programa;
3) O Plano de Aplicação e o Cronograma de Desembolso deverão ser entregues na CSAC após a publicação no Diário Oficial do Município da aprovação da partilha do
orçamento pelo Conselho Municipal de Assistência Social, devidamente adequados aos valores a serem co-financiados;
4) Solicitamos que seja enviada um cópia do Plano de Trabalho, via e-mail para a CSAC – csac@campinas.sp.gov.br - logo após a protocolização da solicitação.
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PORTARIA N° 344/06
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições que lhe
foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no Decreto n° 14.070, de 10
de setembro de 2002.
Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o que
consta da Sindicância Administrativa Punitiva nº 211/03, do protocolado nº
03/10/54.479, proveniente da Secretaria Municipal de Educação, referente a
servidora de matrícula funcional n.º 107.906-9, decido aplicar a sanção disciplinar
de REPREENSÃO, por violação ao artigo 184, inciso I, c/c o artigo 196 ambos da
Lei Municipal nº 1.399/55.

Campinas, 19 de setembro de 2006
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

PORTARIA N° 439/06
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições
previstas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para a regular
apuração dos fatos narrados no Protocolado nº 06/10/15.416, proveniente da Secretaria
Municipal de Saúde, referente ao servidor de matrícula funcional nº. 28.998-1.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório
bem como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas,
após a expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao
Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência
dos fatos que lhe são imputados.

Campinas, 22 de novembro de 2006
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

PORTARIA N° 440/06
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições
previstas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para a regular
apuração dos fatos narrados no Protocolado nº 05/10/59.716, proveniente da Secretaria
Municipal de Educação, referente a servidora de matrícula funcional nº. 95.376-8.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório
bem como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas,
após a expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao
Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência
dos fatos que lhe são imputados.

Campinas, 22 de novembro de 2006
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

PORTARIA N° 441/06
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições que lhe
foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no Decreto n° 14.070, de 10
de setembro de 2002.
Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o que
consta da Sindicância Administrativa Punitiva nº 032/05, do protocolado nº
04/10/72.626, onde figura como interessado a então Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania, referente ao servidor de matrícula funcional n.º 43.687-9,
decido aplicar a sanção disciplinar de ADVERTÊNCIA, por violação ao artigo 184,
incisos V, VI e VII da Lei Municipal nº 1.399/55.

Campinas, 22 de novembro de 2006
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

PORTARIA N° 442/06
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições que lhe
foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no Decreto n° 14.070, de 10
de setembro de 2002.
Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o que
consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº 185/02, do protocolado nº
02/10/9.399, onde figura como interessado a então Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, face às disposições insertas na alínea “a” do inciso III do artigo 1.º do Decreto
Municipal n.º 14.070/02, decido pelo arquivamento do presente protocolado.

Campinas, 22 de novembro de 2006
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

PORTARIA N° 443/06
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições
previstas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
pela instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para a regular
apuração dos fatos narrados no Protocolado nº 06/70/4.761, onde figura como interessado
o Distrito de Saúde Sul, referente ao servidor de matrícula funcional nº. 54.875-8.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório
bem como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas,
após a expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao
Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência
dos fatos que lhe são imputados.

Campinas, 22 de novembro de 2006
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
RESOLUÇÃO

Tendo em vista que, em decorrência da necessidade havida em dilatar-se o prazo dos
trabalhos referentes ao Edital de Seleção para Financiamento de Projetos Esportivos

através do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC, o pagamento
aos projetos selecionados ocorrerá em 05 de dezembro de 2006. Assim sendo, o
Conselho Municipal de Esportes e Lazer, em reunião ordinária realizada em 14 de
novembro de 2006, resolveu prorrogar o prazo de execução dos projetos
acima mencionados, até o dia 31 de maio de 2007.

Campinas, 22 de novembro de 2006
FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Secretário Municipal Interino de Cultura, Esportes e Lazer - Presidente do Conselho Municipal de Esportes e
Lazer

(23, 24, 25/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Campinas, no uso de suas atribuições,
CONVOCA os integrantes, titulares e suplentes, do Conselho Municipal de Cultura de
Campinas, para reunião de nº 020, em caráter ordinário, a ser realizada no dia 04 de
Dezembro de 2006, às 16h00, na Estação Cultura - Praça Marechal Floriano Peixoto,
s/nº - Centro, onde será apreciada a seguinte PAUTA:
1. INFORMES
2. PAUTA:
a) Aprovação das Atas de nº 15, 16, 17 e 19.
b) Calendário 2007 das reuniões ordinárias
c) Deliberação sobre frequência de Conselheiros
d) Minuta do Edital FICC-2007
e) Pareceristas

Campinas, 24 de novembro de 2006
FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Presidente do Conselho Municipal de Cultura - Secretário Municipal Interino de Cultura, Esportes e Lazer
(25, 28, 29/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
RESOLUÇÃO

Tendo em vista a necessidade havida em dilatar-se o prazo dos trabalhos referentes
ao Edital de Seleção para Financiamento de Projetos Culturais, através do Fundo de
Investimentos Culturais de Campinas - FICC e a realização do pagamento, aos
projetos selecionados, em 30 de janeiro de 2007, o Conselho Municipal de Cultura
em reunião extraordinária realizada em 23 de novembro de 2006 RESOLVEU:
1. Prorrogar o prazo de execução dos projetos selecionados até o dia 30 de
julho de 2007;
2. Solicitar aos proponentes que tiveram seus projetos selecionados, o
encaminhamento de ofício à Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de
Investimentos Culturais e Esportivos, até o dia 11 /12/2006, apresentando
cronograma de desenvolvimento do projeto adequado ao novo prazo de execução.

Campinas, 24 de novembro de 2006
FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS

Presidente do Conselho Municipal de Cultura - Secretário Municipal Interino de Cultura, Esportes e Lazer
(25, 28, 29/11)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2006
A Fundação Municipal para Educação Comunitária, torna público aos interessados
e aqueles oriundos de países elegíveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.
OBJETO: Aquisição de livros e vídeos.
PROPOSTAS: Serão recebidas até às 9h30 do dia 11 de dezembro de 2006, quando terá
início a disputa de preços no sistema eletrônico: www. comprasnet. gov.br.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará à disposição dos interessados na sede
da entidade licitante, localizado na Av. Anchieta n.º 200, 9º andar, Campinas/SP, ou
no mencionado site. Telefones: (19) 2116-0492 - Fax: (61) 3212-4987, no
horário das 8h às 18h.

Campinas, 23 de novembro de 2006
IGARA LÚCIA NUNES SALLABERRY CAYRES

Pregoeira

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Em 24 de novembro de 2006

Processo Administrativo: 06/10/17.774 - Interessado: Secretaria Municipal
de Educação - Assunto: Concorrência nº 015/2006 - Objeto: Registro de Preços
para Execução de Serviço de levantamentoPlanialtimétrico.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no
art. 3° do Decreto Municipal n° 14.217/03 e, AUTORIZO, com fulcro na Ata de Ata
de Registro de Preços n.º 268/2006, a despesa no valor total de R$11.684,68 (onze mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) em favor da empresa BEA
- Bustos Engenharia e Projetos Ltda., para a prestação de serviços referente aos
itens 02 e 03. À Secretaria Municipal de Administração - Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à Secretaria Municipal
de Educação, para gerenciamento e emissão da Ordem de Serviço.

GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC
AVISO PRORROGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2006

A Fundação Municipal para Educação Comunitária, torna público aos interessados e
aqueles oriundos de países elegíveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), a ALTERAÇÃO DO OBJETO do PREGÃO ELETRÔNICO 001/2006 e
PRORROGAÇÃO.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, eletroeletrônicos, mobiliário,
instrumentos musicais, enfermagem, hospitalar, impressora Braille e outros para portadores
de deficiência, instrumentos de segurança do trabalho e softwares. O recebimento da
proposta fica prorrogado até às 9h30 do dia 13 de dezembro de 2006, quando terá início
a disputa de preços no sistema eletrônico: www.comprasnet.gov.br.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará à disposição dos interessados na sede
da entidade licitante, localizado na Av. Anchieta n.º 200, 9º andar, Campinas/SP, ou
no mencionado site. Telefones: (19) 2116-0492 - Fax: (61) 3212-4987, no
horário das 8h às 18h.

Campinas, 23 de novembro de 2006
IGARA LÚCIA NUNES SALLABERRY CAYRES

Pregoeira
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EXPEDIENTE DESPACHADO PELO PRESIDENTE DA FUMEC
Em 24 de novembro de 2006

Protocolado: 01/2006 - Interessado: Fundação Municipal para Educação
Comunitária - FUMEC - Objeto: Reconhecimento de débito – Aluguel
À vista da solicitação da Coordenadoria Administrativa e Financeira e diante do parecer
da Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO o reconhecimento de débito apontado.
Assim DEFIRO seja liquidado o valor de R$ 4.835,40 (quatro mil, oitocentos e trinta e
cinco reais e quarenta centavos), sendo R$ 3.416,60 (três mil quatrocentos e dezesseis
reais e sessenta centavos) para aluguéis e R$ 1.418,79 (mil quatrocentos e dezoito reais
e setenta e nove centavos) para as taxas de condomínio, em favor do Sr. Wilson Luis
Segura Junior, a título de indenização devida pelo período de 13.02.2006 a 23.03.2006,
em que a relação locatícia vigorou sem base contratual, determinando à Coordenadoria
Administrativa e Financeira a adoção de providências cabíveis, em especial, o empenho
da referida despesa e o pagamento. Por fim, considerando as circunstâncias apresentadas,
dispenso a análise quanto aos procedimentos enumerados no Decreto n.º 13.837/02 e na
Ordem de Serviço n.º 610/02.

GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO
Presidente da FUMEC

SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS

Realizada em 23 de novembro de 2006
PAUTA:
1. Avaliação da atuação do Conselho, no ano de 2006.
2. Contribuição deste Conselho para a discussão do Congresso Municipal de Educação.
3. Mostra de trabalhos desenvolvidos na EMEF Prof. Vicente Ráo e na EMEF Pe.
Francisco Silva
DELIBERAÇÕES:
1. Disponibilização do e-mail sme.cidadania@campinas.sp.gov.br para esclarecer
dúvidas a respeito da parceria da SME com as Entidades Beneficentes de Educação
Infantil
2. Divulgação de evento, chamado “Saltim” nos próximos dias 28 e 29/11 no
teatro Castro Mendes, às 20 h. A entrada serão 2 kg de alimentos não perecíveis,
que serão revertidos às Entidades Beneficentes do município.
3. Encaminhamento de abaixo-assinado, recebido das senhoras Ana Káthia Cruz
Guerra e Sheila Mara Lopes, mães da EMEI Cônego Manoel Garcia, à Coordenadoria
de Educação Básica -CEB.
4. Manutenção da interface deste Conselho com as UE’s, mantendo-se as visitas do
Sr. Presidente ou de uma Comissão formada para este fim.
5. Divulgação do e-mail sme.educacaocidadania@campinas.sp.gov.br para receber
contribuições das UE’s em relação ao Congresso Municipal de Educação.
6. Compromisso do Professor Doutor Luiz Antonio Daniel e das professoras Maria
Lucia Volpato e Marli Aparecida Colombini de expor trabalho no Congresso
Municipal de Educação, no dia 7 de dezembro próximo, quinta-feira, às 9h no Hotel
Vila Rica.
7. A primeira reunião deste Conselho em 2007 foi marcada para o dia 14 de
fevereiro, terça-feira, às 18h30 na EMEI Cônego Manoel Garcia. Ficou definido
que, independentemente da data, a segunda reunião será na EMEI Hermínia Ricci.
OBS: A ata em sua íntegra encontra-se a disposição para consulta, na Assessoria de
Educação e Cidadania

CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo nº: 06/10/46602
Interessado: IGREJA EM CAMPINAS
C.C.: 019.037.050-03
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do ITBI
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos
acostados aos autos e, atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/
01, defiro, sob condição resolutória, o pedido de reconhecimento
administrativo da imunidade tributária do ITBI na aquisição do imóvel
codificado sob nº 019.037.050-03, vez que condicionada a ulterior confirmação da
destinação, de caráter religioso, a ser imprimida a referido imóvel, nos termos do
disposto no artigo 150, VI, “b” e § 4º da Constituição Federal de 1988.
Protocolo: 06/10/11383
Interessado: Auri Baldissera
C/C: 3243.32.76.0001.00000
Assunto: Revisão do lançamento do IPTU

ERRATA
RERRATIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
CONSIDERANDO que fora efetuada a correção do relatório de instrução de fls.
12, alterando-se o padrão de acabamento do imóvel para RH-4, conforme apurado
em vistoria fiscal realizada no imóvel, nos termos do relatório fiscal de fls. 10, e
com base nas disposições do artigo 72 da Lei 11.109/01, rerratifico o relatório de
decisão de primeira instância, de fls. 14, publicado no DOM de 01/11/06:
ONDE SE LÊ: alterando-se o lançamento para predial com área total construída
de 140,49m², categoria construtiva e padrão de acabamento RH-5.
LEIA-SE: alterando-se o lançamento para predial com área total construída de
140,49m², categoria construtiva e padrão de acabamento RH-4.
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.
Protocolo: 03/10/10889
Interessado: Luís Otávio Comparini
C/C: 042.031.198/02
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e vistoria fiscal realizada no
imóvel em 27/01/05, e atendendo às disposições dos art. 53 a 56 da L. nº 11.109/
01, defiro parcialmente o pedido de revisão do lançamento do IPTU do exercício
de 2003 referente ao imóvel codificado sob nº 042.031.198/02, corrigindo-se os
dados que compõem o valor venal do imóvel, porém não havendo amparo legal
para a redução pleiteada pelo requerente, devendo ser alterado o tipo/padrão/
subpadrão para A-3.3 e o ano base para depreciação para 1979, mantendo-se os
demais dados inalterados. Determino sejam os lançamentos dos exercícios de
2004 a 2006 retificados com os mesmos dados atribuídos ao lançamento do exercício
de 2003, observando-se, para o exercício de 2006, a tabela de migração da base de
dados do cadastro imobiliário, disciplinada pelo art. 32 a L. nº 11.111/01, alterado
pela L. nº 12.445/05. Os lançamentos anteriormente constituídos, relativamente
aos exercícios de 2003 a 2006, deverão ser substituídos, com o cancelamento dos
respectivos débitos, aproveitando-se os pagamentos efetuados, relativamente àqueles
exercícios, na apuração do montante devido pelo sujeito passivo, consubstanciado
nos termos da Lei 9.927/98 e alterações e 11.111/01, alterada pelas Leis 12.176/
04, 12.445/05 e 12514/06 e regulamentada pelo Decreto 15.358/05; artigos 145,
149 e 173 do Código Tributário Nacional. Deixo de recorrer à Junta de Recursos
Tributários, nos termos dos artigos 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que
a importância em litígio, objeto de decisão contrária à Fazenda Pública Municipal,
não excede o limite legal.
Protocolo nº: 10-09583/2004 anexos 10-04708/2005 e 10-04744/2006
Interessado: Lourice Rodrigues de Morais e Silva
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.Cart.: 3423.33.99.0265.01001
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos
autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código
Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo
aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro os
pedidos de revisão dos lançamentos do IPTU, exercícios 2004, 2005 e 2006,
alterando-se a área construída para 180,80m², tipo/padrão/subpadrão para A-3.1 e
ano base de depreciação para 1975, conforme vistoria realizada em 09/03/2006 e
parecer fiscal às folhas 36, bem como, no exercício de 2005, passando o tipo/
padrão/subpadrão para A-3.0 e no exercício de 2006, para RH-4, mantendo-se os
demais dados de áreas e fatores inalterados, consoante com o disposto no art. 145,
III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, para os imóvel
em questão, dentro do presente exercício fiscal, em cobrança retroativa ao exercício
de 2004, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº
9.927/98, alterada pelas leis 10400/99 e 10736/2000 e Lei nº 11.111/01 alterada
pelas Leis nºs 12.176/04 e 12.445/05. Deixo de recorrer à Junta de Recursos
tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a
importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal,
não excede o limite legal.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO E
LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Serviço de Certidões
Prot. 06/10/50059 – Regina Helena Oliveira Ferreira
PROTOCOLAR no prazo de 10 (dez) dias, cópia da averbação da anexação de
lotes, solicitando juntada ao prot. 06/10/50059.
Prot. 06/10/50263 – Leide de Fátima Pereira Alarcon Rossi
PROTOCOLAR no prazo de 10 (dez) dias, cópia do C.C.O, solicitando juntada
ao prot. 06/10/50263.

MÁRCIA CRISTIANE AMBAR
Coordenadora

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
SETOR DE ISENÇÃO, IMUNIDADE E NÃO-INCIDÊNCIA

Notificação/Intimação
Ficam os interessados, abaixo relacionados, notificados a providenciar, no prazo de 90 (noventa) dias, através da protocolização da documentação complementar,
junto ao Protocolo Geral, necessária à análise da concessão do benefício de isenção do pagamento do IPTU, de acordo com o § 4º, artigo 4º, Capítulo II, da Lei nº 11.111/
01 combinado com os artigos 21 e 54 da Lei nº 11.109/01, mediante apresentação de cópia simples dos documentos discriminados. O atendimento desta notificação, no
prazo determinado, é condição indispensável para o deferimento do benefício, bem como, sua inobservância implicará no indeferimento do pedido.

PROTOCOLO INTERESSADO ....................................................... DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
06/10/44561 FRANCISCO AMÉRICO ..................................... Comprovante de residência em nome do requerente atualizado e Imp de Renda completo ou declaração de isento.
06/10/44651 JÚLIA ALVES TORRES ........................................ Comparecimento ao SEPLAMA-18º andar para correção do número do imóvel e comprovante de residência
- - ................................................................................... em nome do requerente atualizado
06/10/44715 LUIZ LOBO DA SILVA .......................................... Comprovante de residência em nome do requerente atual.
06/10/44704 ANA DE OLIVEIRA AMANCIO ........................ Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do cônjuge
06/10/44714 ZENAIDE DE GODOI BUENO ............................ Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do cônjuge falecido
- - ................................................................................... e comparecimento ao SEPLAMA-18º andar para correção do número do imóvel.
06/10/44708 DARCI MARTINS DE SOUZA ............................ Atualização cadastral junto a PMC para alteração do nome.
06/10/43791 LOURIVAL DA SILVA ........................................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente
- - ................................................................................... e Comparecimento ao SEPLAMA-18º andar para correção do nome da rua do imóvel.
06/10/44629 IDALMA SMAJATO CASAL ............................... Atualização cadastral junto a PMC e C.C.O.
06/10/44235 IRINEU PEREIRA PIMENTA ............................. Comprovante de residência em nome do requerente atual com o número alterado.
06/10/40490 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA .................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente, comparecimento
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- - ................................................................................... ao SEPLAMA-18º andar para correção do número do imóvel e Imposto de renda completo ou declaração de isento.
06/10/42402 LEANDRO MARQUES DA SILVA ..................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente.
06/10/42707 JULIANA BERNARDINO SANT´ANA ........... Explicar a divergência entre o endereço de entrega e o endereço do carne de IPTU.
06/10/44562 ANTONIO MANOEL DA SILVA ......................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome da requerente, comparecimento
- - ................................................................................... ao SEPLAMA-18º andar para correção do número do imóvel e C.C.O.
06/10/43737 JOÃO CANELO NETO ......................................... Comprovante de endereço atual em nome do requerente constando o número da casa
06/10/44666 MÁRIO DE SOUZA ................................................. Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome da requerente
- - ................................................................................... e comprovante de endereço atual em nome do requerente.
06/10/44675 MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO .................. C.C.O., Comparecimento ao SEPLAMA-18º andar para alterações e Imp. De Renda completo ou declaração de isento.
06/10/44452 BENEDITO MOACYR RODRIGUES ................ Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome da requerente, comprovante
- - ................................................................................... de recebimento atual de aposentadoria e Comparecimento ao SEPLAMA-18º andar para alterações.
06/10/44425 FRANCISCO TILLI .............................................. Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome da requerente.
06/10/44418 ROBERTO RODRIGUES .................................... Comprovante de residência atual em nome do requerente e Certidão de propriedade expedida pelos
- - ................................................................................... quatro cartórios de imóveis em nome da requerente.
06/10/43761 IGNEZ DE OLIVEIRA BARROZO .................... Imposto de renda completo ou declaração de isento e carta de concessão.
06/10/43762 OLAVO RIBEIRO NETO ..................................... Imp. De Renda completo com anexos e comprovante de residencia atual em nome do requerente.
06/10/44614 TEREZINHA ALVES DE MELO .......................... Imposto de renda completo ou declaração de isento, atualização cadastral junto a PMC
- - ................................................................................... e comprovante de residencia atual em nome do requerente.
06/10/44617 NADIR MARTINS DE FREITAS ......................... Imposto de renda completo ou declaração de isento,
06/10/44688 JOVENIR MARIA DE FARIA ............................. Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do conjuge e Imp. De Renda completo.
06/10/44693 LIDUINA APPARECIDA DE OLIVEIRA .......... Comprovante de residencia em nome do requerente e carta de concessão.
06/10/44631 EVA MARIA DOLORES LUIZ OLIVEIRA ....... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do conjuge.
06/10/35322 TURVILHO CRAVEIRO ...................................... Imposto de renda completo ou declaração de isento.
06/10/44676 DIRCE DOS SANTOS COSTA ............................. Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do conjuge
- - ................................................................................... e Imposto de Renda completo ou declaração de isento.
06/10/43765 DISO TAKEMURA ................................................. Imposto de Renda completo ou declaração de isento e documentos da esposa.
06/10/44685 JOSÉ ROBERTO ALVES ...................................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome da requerente.
06/10/44681 MARIA BENEDICTA DE CARVALHO ............ Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do cônjuge.
06/10/44690 IRACI KIKUTI ....................................................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome da cônjuge.
06/10/44713 APARECIDO PEREIRA DA SILVA .................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente,
- - ................................................................................... comprovante de recebimento da aposentadoria, CPF da esposa e demonstrativo de lançamento de IPTU.
06/10/44665 MARIA AMÉLIA BATISTELA .......................... Comprovante de recebimento da pensão.
06/10/44723 IZABEL VILLELA SILVA .................................... Imp. De Renda completo ou Declaração de isento, comprovante de recebimento da aposentadoria
- - ................................................................................... e atualização cadastral junto a PMC.
06/10/44701 PEDRO PEREIRA ................................................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente
- - ................................................................................... e comprovante de recebimento de aposentadoria.
06/30/617 CARLOS ALBERTO LONGHI .......................... Imp. De Renda completoração de isento e comprovante de endereço atual em nome do requerente
- - ................................................................................... e Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente
06/10/44751 CÉLIA MARIA GOMES ANDRÉ ....................... Imp. De Renda completo ou Declaração de isento e certidão de nascimento.
06/10/44748 ISAO TAKEUSHI ................................................... Demonstrativo de lançamento do IPTU, carta de concessão, comprovante de recebeminto da aposentadoria com o cartão, Imp.
- - ................................................................................... Renda completo ou declaração de isento e certidão de propriedade expedida pelos 4 cartórios de imóveis em nome do requerente
06/10/44746 PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA .................... Demonstrativo de lançamento de IPTU, carta de concessão, comprovante de recebimento
- - ................................................................................... da aposentadoria com o cartão, CPF requerente e certidão de óbito do conjuge.
06/10/44744 ANA LUIZA DE ALMEIDA .................................. Carta de concessão, Comparecimento ao SEPLAMA-18º andar para correção do número do imóvel, comprovante de
- - ................................................................................... recebimento de aposentadoria com o cartão, mp. De Renda completo ou Declaração de Isento e certidão de óbito do cônjuge.
06/10/44727 MIRNA DAS GRAÇAS COELHO ...................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente,
- - ................................................................................... Imp. De Renda completo ou Declaração de Isento e CPF do conjuge.
06/10/44697 ROSEMEIRE AP. CABRIO FERREIRA ........... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do conjuge
06/10/44696 LUIZ RODRIGUES ................................................ Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente e certidão de casamento.
06/10/44718 ANTONIO BONFÁ ................................................. Imp. De Renda completo, atualização cadastral junto a PMC e comprovante de residencia atual em nome do requerente.
06/10/35414 ANTONIO MARTINS ........................................... Comprovante de residencia atual em nome do requerente, certidão de nascimento
- - ................................................................................... e Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente.
06/10/44577 ZÉLIA DO ROSÁRIO SIQUEIRA SILVA .......... Comprovante de residencia atual em nome do requerente e comprovante de recebimento da aposentadoria
06/10/43324 CÉLIO ANTONIO DE OLIVEIRA ..................... Atualização cadastral junto a PMC ( nome ).
06/10/37557 SYDNEI JOSÉ TOZELLI ....................................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente e Imp. De Renda completo.
06/10/44538 CLAIR SCARANO FERREIRA GODINHO .... Atualização cadastral junto a PMC.
06/10/44543 OSMAR CRESPO GOMES ................................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do conjuge
- - ................................................................................... e Comparecimento ao SEPLAMA-18º andar para correção do número e do nome do imóvel.
06/10/44541 JOSÉ OSVALDO GONÇALVES ........................... Imp. De Renda completo ou Declaração de Isento e comprovante de recebimento de aposentadoria.
06/10/44429 MARCELIO MARTINS DE SOUZA ................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente.
06/10/44440 MANUEL AL. MONTEIRO PINHEIRO ........... Comprovante de recebimento de aposentadoria com o cartão e comprovante de residencia
- - ................................................................................... frente e verso atual em nome do requerente.
06/10/44453 MARIA PARECIDA FERREIRA ........................ Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do conjuge falecido.
06/10/44413 MARIA DAS VIRGENS DE OLIVEIRA ............ Imp. De Renda completo ou Declaração de Isento e atualização cadastral junto a PMC.
06/10/43494 JOSÉ LUIS PONGILUPI ...................................... Comparecimento ao SEPLAMA-18º andar para correção do número do imóvel,
- - ................................................................................... comprovante de residencia atual em nome do requerente e C.C.O..
06/1044310 CLAUDIO CARNIELLI ....................................... Comparecimento ao SEPLAMA-18º andar para correção do número do imóvel e C.C.O..
06/10/44182 IGNEZ FAVERO COSTA ....................................... Atualização cadastral junto a PMC.
06/10/44130 LIDIA ALEXANDRE DA SILVA .......................... Imp. De Renda completo ou Declaração de Isento e atualização cadastral junto a PMC.
06/10/44170 MARIA ALVES MEIRELES ................................. Demonstrativo de lançamento de IPTU em nome do requerente.
06/10/44156 FRANCISCA MARIA DE SOUZA ...................... Demonstrativo de lançamento de IPTU em nome do requerente e certidão de nascimento.
06/10/44175 DEOLINDA ZANELATO AREAS ....................... Comprovante de recebimento de aposentadoria e comprovante de residencia atual em nome da requerente.
06/10/44149 NERCA ALMEIDA DOS ANJOS SANTOS ....... Imp. De Renda completo ou Declaração de Isento.
06/10/43734 MAURO ADENIR CRUZ ...................................... Imp. De Renda completo ou Declaração de Isento da pessoa física..
06/10/44430 TEREZINHA BATISTA ......................................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente.
06/10/44424 WALDEMAR GONÇALVES ................................. Apresentar documentação dde venda do imóvel da Av. Brasilia nº 32 para atualização do cadastro.
06/10/44434 EDEVALDO ANTONIO FELIPPE ....................... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente e conjuge.
06/10/44422 MARIA APARECIDA VACCARI CAREZIA. .. Imp. De Renda completo com anexos.
06/10/44455 EURIDES DAS DORES SANTOS ........................ Imp. De Renda completo ou Declaração de Isento e comprovante atual de recebimento de aposentadoria.
06/10/44419 EMILIO GERMANO DE SOUZA ........................ Imp. De Renda completo com anexos e comprovante de recebimento de aposentadoria com o cartão.
06/10/44288 ZÉLIA TEREZA MONTES CASTANHO ........... Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do requerente.
06/10/44286 PAULO BLANCO PEDROZO ............................... Imp. De Renda completo com anexos, comprovante de recebimento de aposentadoria
- - ................................................................................... com o cartão e demonstrativo de lançamento do IPTU.
06/10/44285 SONIA DE BURGOS PIMENTEL BICALHO . Certidão de propriedade expedida pelos quatro cartórios de imóveis em nome do conjuge falecido.
06/10/44282 OLIVIA MOREIRA PARDINHO ........................ Comparecimento ao SEPLAMA-18º andar para correção do número do imóvel, comprovante de residencia
- - ................................................................................... e comprovante de recebimento de aposentadoria em nome do requerente.
06/10/44293 TEREZINHA DA COSTA ANSELMO ................ Imp. De Renda completo com anexos e demonstrativo de lançamento de IPTU.
06/10/44300 JORGE LUIZ FERNANDES ALMEIDA ........... Comprovante de recebimento de aposentadoria.

GABRIEL ROBERTO VILELA
Apoio Técnico Nível III - Matrícula nº 108.677-4
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DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolado nº 03/10/05428
Interessado: Luis Baptistela – Comercial Automotiva Ltda.
Assunto: Estimativa de ISSQN
Atendendo ao disposto no art. 3º da Instrução Normativa nº 001/05-DRM/SMF, no art.
52 do Decreto 15.356/05, no art. 31, II, da Lei nº 11.110/01, à vista do recurso
apresentado e com base nos elementos do presente protocolado, indefiro o presente
recurso, mantendo-se a decisão que deferiu o pedido de aproveitamento de valores
do ISSQN-estimativa, do período de janeiro a dezembro de 2002, no valor de 5.189,3068
UFIC, sem caráter homologatório, relativo à diferença entre o valor estimado e pago e
o valor apurado pelo contribuinte. O interessado poderá aproveitar o valor de 5.189,3068
UFIC nos pagamentos subseqüentes a esta decisão, no regime de pagamento de apuração
mensal, de acordo com o disposto no art. 46 do Decreto nº 15.356/05, e efetuar a
correspondente anotação no Livro Modelo I. Considera-se notificado o impugnante/
contribuinte com a publicação desta e nos termos do art. 23, III, da Lei Municipal nº
11.109/01, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu
pedido de certidão no Protocolo Geral, ou dirigindo-se ao Porta Aberta para seu pedido
de vista, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº 03/10/5450
Interessado: J A dos Reis Estacionamento - ME
Assunto: estimativa de ISSQN
Atendendo ao disposto no art. 3º da Instrução Normativa nº 001/05-DRM/SMF, no
art. 52 do Decreto 15.356/05, no art. 31, II, da Lei nº 11.110/01, à vista do recurso
apresentado e com base nos elementos do presente protocolado, indefiro o presente
recurso de ofício, bem como, com fundamento nos artigos 45 a 49 e 57 a 59 da Lei
nº 11.109/01, reconheço o direito à restituição da importância de 272,1936
UFIC, recolhida indevidamente, cuja efetivação fica condicionada à inexistência
de débitos em nome do interessado, remetendo os autos ao DCCA/SF para
providências quanto à repetição do indébito tributário, observadas as disposições
dos artigos 48 e 49 da Lei 11.109/01. Considera-se notificado o impugnante/
contribuinte com a publicação desta e nos termos do art. 23, III, da Lei Municipal
nº 11.109/01, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando
seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou dirigindo-se ao Porta Aberta para seu
pedido de vista, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº: 06/10/11817
Interessado: José Gilberto Dalfré
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil
RETIFICAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
CONSIDERANDO as disposições dos arts. 59, 66 e 72 da Lei Municipal 11.109/01,
fica alterada a decisão publicada no Diário Oficial do Município de 21/09/06 (fl. 27),
relativa à impugnação do lançamento do ISSQN incidente nos serviços de construção
civil, notificado sob nº 000041/2006, com a inclusão da seguinte informação: “Nesses
mesmos termos, considera-se notificado o impugnante para pagamento do crédito
tributário ou apresentação de recurso à Junta de Recursos Tributários no prazo de 30
(trinta) dias, em conformidade com as disposições da Lei Municipal 11.109/01.”

MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM
Diretor do Deptº de Receitas Mobiliárias

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA
TERMO DE INICIO DE FISCALIZAÇÃO

Contribuinte: C.C.C. – Centro de Ciência e Cultura (Anglo)
Endereço: Rua Teodoro Langard, 1.050 – Jd. Chapadão
C.N.P.J.: 02.207.988/0002-70 - Inscrição Municipal – CCM: 50.105-0
Em concordância com o artigo 7, VII, da Lei 11.109 de 26/12/2001, combinado
com o artigo 45, I da Lei 12.392 de 20/12/2005, fica o contribuinte/responsável
intimado sob as penas da lei a apresentar os documentos abaixo relacionados no
dia 30/11/2006 às 14:30 h, na Av. Anchieta, 200 – 16º andar – sala 03 – Centro –
Campinas. Fica ainda notificado, que de acordo com o artigo 16 da Lei 11.109 de
26/12/2001, considera-se iniciada, na presente data, a ação fiscal, excluindo a
espontaneidade prevista na Legislação Tributária Municipal.
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:
DIC (documento de Informação Cadastral); Contrato Social e Alterações; Guias de
Recolhimento do ISSQN referentes às competências de novembro / 2001 a outubro
/ 2006; Notas Fiscais de Serviços / Recibos emitidos no período de novembro / 2001
a outubro / 2006; Livro Fiscal Modelo I; AIDF’s (Autorização para Impressão de
Documentos Fiscais); Livro Registro de Serviços Tomados, modelo 3 do período de
janeiro / 2004 a outubro / 2006; Guias de recolhimento do ISSQN na qualidade de
Responsável Tributário do período de janeiro / 2004 a Outubro / 2006; DIPJ dos
anos-calendário de 2001 a 2006; Livros Caixa, Diário, Razão e Demonstração de
Resultado dos exercícios de 2001 a 2006; Comprovantes de recolhimento da Taxa
de Fiscalização de Anúncios – TFA, exercícios 2002 a 2006;
OBS. Esta notificação é procedimento preparatório indispensável ao lançamento
nos termos do artigo 173, § único da Lei 5.172/66 (CTN). O não cumprimento
desta intimação caracteriza infração a Lei Federal 5.172/66 (CTN), bem como a
Legislação Tributária Municipal que acarretará lavratura do Auto de Infração e
Imposição de Multa, representação junto ao Ministério Publico e pedido ao poder
Judiciário para apreensão dos documentos.

EDGAR VALVERDE
Coordenador

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN - Incidente sobre Serviços de Construção Civil

O COORDENADOR DA COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
MOBILIARIA, no uso de suas atribuições legais, expede o presente edital
NOTIFICANDO o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is) solidário(s),
do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente
sobre serviços de construção civil e congêneres, nos termos do art. 1º, parágrafo único,
itens 32 a 34; art. 11, I; art. 24; art. 26 e art. 30, I, todos da Lei 8.230/94, com as
alterações promovidas pela Lei 9.577/97, regulamentadas pelo Decreto 11.794/95,
para os fatos geradores ocorridos no ano de 2001, e art. 2º, parágrafo único, itens 32 a
34; art. 10, I; art. 20; art. 22 e art. 25, I, todos da Lei 11.110/01, regulamentada pelo
Decreto 13.893/02, para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2002 e 2003,
combinados com o Decreto 11.442/94 e com a Lei 11.111/01.Considera(m)-se
regularmente notificado(s) com a publicação deste Edital, nos termos da segunda parte
do inciso I do art. 28, combinado com o inciso III do art. 23, ambos da Lei 11.109/01,
o(s) qual(is) poderá(ão) apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados na
forma do art. 37 da referida Lei. O imposto não pago no vencimento será corrigido
monetariamente e acrescido dos encargos moratórios na forma da Lei 12.392/05 e
inscritos na Dívida Ativa conforme Lei 11.109/01. No caso de parcelamento, somente

poderá ser efetuado após o vencimento, nos termos da Lei 11.438/02. As respectivas
guias de recolhimento do ISSQN poderão ser obtidas no Porta Aberta,  no Paço Municipal.
NOTIFIC. PROT. APROV. RESP. TRIBUTÁRIO VALOR DO LANÇTº EM R$
0 0 2 6 5 3 / 2 0 0 6 1 3 5 8 6 / 8 5 LEUNIS TEIXEIRA ROCHA 9 2 5 , 5 9

EDGAR VALVERDE
Coordenador

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN - Incidente sobre Serviços de Construção Civil

O COORDENADOR DA COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
MOBILIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, expede o presente edital
NOTIFICANDO o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is)
tributário(s), do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, incidente sobre serviços de construção civil e congêneres, nos termos do art. 2º
e subitens 7.02, 7.04 e 7.05 do item 7 da lista de serviços; art. 14, II, e §1º, XV; art. 21
e art. 25, IX, todos da Lei 11.829/03, com as alterações promovidas pela Leis 11.927/
04 e 12.211/04, regulamentadas pelo Decreto 14.590/04 e combinadas com o Decreto
11.442/94 e com a Lei 11.111/01, para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2004
e 2005, e do art. 2º e subitens 7.02, 7.04 e 7.05 do item 7 da lista de serviços; art. 14, II
e V; art. 22; art. 23 e art. 27, II, todos da Lei 12.392/05, regulamentada pelo Decreto
15.356/05 e combinada com o Decreto 11.442/94 e com a Lei 12.445/05, para os
fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2006. Considera(m)-se regularmente
notificado(s) com a publicação deste Edital, nos termos da segunda parte do inciso I do
art. 28, combinado com o inciso III do art. 23, ambos da Lei 11.109/01, o(s) qual(is)
poderá(ão) apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados na forma do
art. 37 da referida Lei. O imposto não pago no vencimento será corrigido monetariamente
e acrescido dos encargos moratórios na forma da Lei 12.392/05 e inscritos na Dívida
Ativa conforme Lei 11.109/01. No caso de parcelamento, somente poderá ser efetuado
após o vencimento, nos termos da Lei 11.438/02. As respectivas guias de recolhimento
do ISSQN poderão ser obtidas no Porta Aberta, localizado no Paço Municipal.
NOTIFIC. PROT. APROV. RESP.TRIBUTÁRIO VALOR DO LANÇTº EM R$
0 0 2 6 5 4 / 2 0 0 6 1 1 / 1 9 7 1 / 0 6 CLEES CONSTRUÇÕES LTDA 2 5 9 , 3 7
0 0 2 6 5 5 / 2 0 0 6 0 0 5 8 1 / 9 4 JULIANA MARIA GOUVEIA 2 6 4 , 4 9
0 0 2 6 5 6 / 2 0 0 6 1 1 / 6 3 3 7 / 0 3 VALDIR RODRIGUES DE JESUS 4 . 8 6 2 , 1 5
0 0 2 6 5 7 / 2 0 0 6 1 1 / 2 0 5 8 / 0 4 ANGELO CESAR NUTI 4 . 3 7 4 , 5 1
0 0 2 6 5 8 / 2 0 0 6 1 0 / 3 4 5 5 6 / 0 3 PAULO CANDIDO 3 . 8 0 2 , 5 5
0 0 2 6 5 9 / 2 0 0 6 1 1 / 1 1 4 1 8 / 0 4 TIYOSHI FUJIWARA 3 7 9 , 7 3
0 0 2 6 6 0 / 2 0 0 6 1 1 / 9 8 7 3 / 0 5 RENATA KULLAK DE BARROS 4 . 1 7 0 , 8 0
0 0 2 6 6 1 / 2 0 0 6 1 0 / 1 3 7 9 3 / 0 3 ALEXANDRE CALIL HALLAK CAMPOS 3 . 3 2 9 , 1 9
0 0 2 6 6 2 / 2 0 0 6 1 1 / 5 2 8 7 / 0 5 EMANUEL KRAUSER TORGA 9 2 3 , 7 0
0 0 2 6 6 3 / 2 0 0 6 1 1 / 5 2 8 7 / 0 5 EMANUEL KRAUSER TORGA 1 9 0 , 5 1
0 0 2 6 6 4 / 2 0 0 6 7 2 2 6 2 / 0 1 MARIO ANTONIO BUZZIOL 6 . 7 4 9 , 0 4
0 0 2 6 6 5 / 2 0 0 6 4 8 8 0 0 / 0 0 ANDRÉ LUIS RIBEIRO BARBOSA 8 . 8 5 1 , 9 8
0 0 2 6 6 6 / 2 0 0 6 5 6 4 6 9 / 9 6 ISAMU SEKIMOTO 1 . 8 8 5 , 3 0
0 0 2 6 6 7 / 2 0 0 6 3 6 6 9 7 / 9 2 FLAVIO BARBOSA 7 7 2 , 7 3
0 0 2 6 6 8 / 2 0 0 6 4 8 7 7 4 / 9 2 CLESIO CERAGIOLI 4 . 2 4 7 , 6 0
0 0 2 6 6 9 / 2 0 0 6 2 1 6 2 3 / 8 1 MARGARETE TERUMI OTSUKI 9 0 6 , 8 4
0 0 2 6 7 0 / 2 0 0 6 2 7 0 3 5 / 6 8 HARLEY BENEDITO DOS SANTOS 1 2 0 7 , 4 0
0 0 2 6 7 1 / 2 0 0 6 3 0 8 0 7 / 7 1 FRANCISCO ENTENZA GUIMERANS 2 3 9 , 6 1
0 0 2 6 7 2 / 2 0 0 6 3 6 0 3 4 / 7 9 AGUINALDO APARECIDO NERI 5 5 5 , 8 3

EDGAR VALVERDE
Coodenador

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN - Incidente sobre Serviços de Construção Civil

O COORDENADOR DA COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
MOBILIARIA, no uso de suas atribuições legais, expede o presente edital
NOTIFICANDO o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is) solidário(s),
do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente
sobre serviços de construção civil e congêneres, nos termos do art. 1º, parágrafo único,
itens 32 a 34; art. 11, I; art. 24; art. 26 e art. 30, I, todos da Lei 8.230/94, com as
alterações promovidas pela Lei 9.577/97, regulamentadas pelo Decreto 11.794/95,
para os fatos geradores ocorridos no ano de 2001, e art. 2º, parágrafo único, itens 32 a
34; art. 10, I; art. 20; art. 22 e art. 25, I, todos da Lei 11.110/01, regulamentada pelo
Decreto 13.893/02, para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2002 e 2003,
combinados com o Decreto 11.442/94 e com a Lei 11.111/01.Considera(m)-se
regularmente notificado(s) com a publicação deste Edital, nos termos da segunda parte
do inciso I do art. 28, combinado com o inciso III do art. 23, ambos da Lei 11.109/01,
o(s) qual(is) poderá(ão) apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados na
forma do art. 37 da referida Lei. O imposto não pago no vencimento será corrigido
monetariamente e acrescido dos encargos moratórios na forma da Lei 12.392/05 e
inscritos na Dívida Ativa conforme Lei 11.109/01. No caso de parcelamento, somente
poderá ser efetuado após o vencimento, nos termos da Lei 11.438/02. As respectivas
guias de recolhimento do ISSQN poderão ser obtidas no Porta Aberta,  no Paço Municipal.
NOTIFIC. PROT. APROV. RESP.TRIBUTÁRIO VALOR DO LANÇTº EM R$
0 0 2 6 7 3 / 2 0 0 6 1 0 / 1 1 1 3 9 / 0 4 HAROLDO ARAUJO DA SILVA 1 . 3 8 7 , 6 0
0 0 2 6 7 4 / 2 0 0 6 0 5 / 6 0 2 / 0 4 GILBERTO ANTONIO NESPOLI 2 . 2 0 0 , 7 3
0 0 2 6 7 5 / 2 0 0 6 2 2 1 3 5 / 0 1 RM ADM. PART.E EMPREEND. LTDA 4 . 2 0 6 , 3 1
0 0 2 6 7 6 / 2 0 0 6 2 2 1 3 5 / 0 1 RM ADM. PART.E EMPREEND. LTDA 1 . 2 8 1 , 2 7
0 0 2 6 7 7 / 2 0 0 6 2 0 3 1 0 / 0 1 FRANCISCA MARIA DE MELO 1 2 0 , 9 3
0 0 2 6 7 8 / 2 0 0 6 1 7 7 8 4 / 0 1 PAULO KALLAUR JUNIOR 3 . 9 9 1 , 4 1
0 0 2 6 7 9 / 2 0 0 6 1 6 2 5 3 / 0 1 FLORINDO GONZALES 3 . 1 5 2 , 0 1
0 0 2 6 8 0 / 2 0 0 6 9 4 4 2 / 0 1 PAULO ROBERTO AYRES DE CAMARGO 3 1 7 , 4 7
0 0 2 6 8 1 / 2 0 0 6 9 1 9 5 / 0 1 VILMAR RIBEIRO DA SILVA 3 . 2 2 3 , 3 9

EDGAR VALVERDE
Coordenador

COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

Protocolo nº 03/10/6007
Interessado: JOSÉ PEREIRA BONFIM ME
Pelo que consta do protocolo em pauta, INDEFIRO O PEDIDO DE
APROVEITAMENTO DE VALORES, relativo à apuração do regime de estimativa
do período de janeiro a dezembro de 2002, pela falta de recolhimento integral das
parcelas fixadas, dos meses abril a dezembro de 2002, nos termos do artigo 21.I, do
decreto 13.893/02 e da IN 001/05.
Protocolo nº 06/10/49165
Interessado: USABRASIL SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA
Pelo que consta do protocolo em pauta e considerando que foi cancelada a inscrição
municipal em 08/05/2002, o estabelecimento enquadrado no regime de estimativa
deverá proceder, ao final do período estimado, à apuração do valor do imposto
devido confrontando com a estimativa recolhida, verificando se há diferença entre
o imposto devido e o recolhido, nos termos dos artigos 31 incisos I e II, 32 incisos
I e II da Lei 12.392/05 e das IN 001/05 e 004/05 DRM/SF.

JOSÉ MOACIR FIORIN
Coordenador CSPFA
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COORDENADORIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
E SUBPREFEITURAS

Pelo Senhor Coordenador Engº José Henrique Ferdinando
Delamain Filho

DE COFIT – Interessado: ULISSES N DE OLIVEIRA – Protocolo – 06/70/
2023; “Com base nos pareceres técnicos exarados,cancele-se o Auto de Infração e
multa de nº 48.110”,
DE COFIT – Interessado: MIRCCO PERUSSI – Protocolo 06/70/4211 (anexos:
06/70/1066); “Com base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO o pedido de
cancelamento dos Autos de Infração e Multa de nºs 42.399 e 48.152.”,
DE COFIT – Interessado: LISA – LIVROS IRRADIANTES S/A OU – Protocolo
– 05/70/3134; “Com base nos pareceres técnicos exarados, INDEFIRO o pedido
de cancelamento dos Autos de Infração e Multa de nºs 45.055, 45.670, 47.225 e
47.218.”,
DE COFIT – Interessado: MARIA ELIANA SILVEIRA – Protocolo – 06/70/
3773; “Com base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO o pedido de
cancelamento do Auto de Infração e Multa de nº 76.598.”,
DE COFIT – Interessado: JOSÉ LUIZ SILVEIRA – Protocolo – 06/70/3775;
“Com base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO o pedido de cancelamento
do Auto de Infração e Multa de nº 79.798.”,
DE COFIT – Interessado: Georges Bittar – Protocolo – 06/10/36307 (anexo:
06/70/2194, 06/10/23036, 06/10/22081 e 06/10/22077); “Com base nos pareceres
técnicos exarados, DEFIRO o pedido de cancelamento do Auto de infração e Multa
de nº 47.712.”

Protocolado n.º 05/10/16.094 PG - Interessada: SMIE – AR 07
DESPACHO

À vista das informações precedentes e dos pareceres de fls. 927 a 929 da Secretaria
de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
O aditamento do contrato celebrado com a empresa D.B.O. Engenharia
Ambiental Ltda., em percentual equivalente a 15,37% do valor inicialmente
contratado, no importe de R$ 70.328,61 (Setenta mil, trezentos e vinte e oito
reais e sessenta e um centavos); A prorrogação do prazo deste contrato, por mais
90 (noventa) dias, a partir de 27/10/06, para a conclusão das obras, conforme
solicitado e justificado às fls. 913 a 915; À SMA, para a formalização do Termo
Contratual próprio, e a seguir, à Secretaria de Infra-Estrutura para acompanhamento
e demais providências.

ENG.º OSMAR COSTA
Secretário

CONSELHO GESTOR DA APA - CONGEAPA
Deliberação do CONGEAPA, sobre a revisão do Plano
Diretor de Campinas, Projeto de Lei Complementar 09/

2006 no que concerne a Região da APA
CONSIDERANDO os riscos de degradação que os patrimônios histórico/
arquitetônico, cultural e natural vêm sofrendo, decorrentes de uma forte pressão
para expansão do perímetro urbano da APA de Campinas, destacamos algumas
ações e posturas consideradas urgentes para uma efetiva preservação dos
patrimônios.
CONSIDERAMOS também, a importância da manutenção do perímetro da APA
e da convalidação da Lei 10.850 de 07/06/01 que instituiu e regulamentou, de forma
a garantir a preservação dos patrimônios ali existentes.
Deste modo, nos manifestamos:
1 – Pela imediata iniciativa do Executivo, para viabilizar os estudos para implantação
do Programa de Controle Ambiental, conforme descrito no Cap.IV (Seção I – do
conjunto de ações a serem implementadas, Artigo 84 – I), da Lei n° 10.850/01.
A ausência de estrutura eficaz para a fiscalização da implantação de novos
empreendimentos e das atividades atuais, tanto na área urbana quanto na área rural,
tem permitido ações potencialmente degradadoras.
2 – Pela imediata iniciativa do Executivo, para viabilizar os estudos para a
regulamentação do artigo 94

§ 
2 da Lei n° 10.850/01, relativo às sanções previstas

no Artigo em questão.
3- Que o Executivo destine recursos específicos para a estruturação do
CONGEAPA, como:
Sede na Região da APA, dotada de equipamentos, recursos humanos e autonomia
para viabilizar um desempenho mínimo satisfatório, de acordo com a Seção III,
Artigo 90 e 91 (previsão orçamentária, contrapartidas de licenciamentos, doações).
4- Que seja garantido o caráter deliberativo ao Conselho Gestor da APA de Campinas
e demais Conselhos da Cidade.
5 – Pela instituição da Macrozona 2, como Área de Conservação Ambiental, ressaltando
sua função de amortecimento ao impacto urbanístico na APA de Campinas.
6 - O CONGEAPA se manifesta contrário à indicação exclusiva de representante
do executivo na presidência do CONGEAPA, e solicita que seja mantida a decisão
para a Presidência deste Conselho tendo como parâmetro, a forma do seu regimento.
O CONGEAPA ressalta que a análise se restringe à área das Macrozonas 1 e 2 e
ressalvadas as considerações apresentadas se manifesta favorável ao Projeto de Lei
Complementar 09/2006 que trata do Plano Diretor de Campinas.
Parecer apreciado na reunião do dia 16/11/06.

ALAIR ROBERTO GODOY
Presidente

(24, 25, 28/11)

C.M.D.U. - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Órgão Consultivo dos Poderes Executivo e Legislativo de Campinas

CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS os Senhores Conselheiros titulares e suplentes, das entidades titulares
e suplentes que compõem os respectivos segmentos desse Conselho de Representação
para a 34ª Reunião Extraordinária que será realizada 3ª feira dia 28 de novembro
do corrente ano, às 18h, 19º andar, sala Milton Santos, Paço Municipal, Campinas/SP.
PAUTA:

1. Verificação do quorum;
2. Leitura de correspondências recebidas e expedidas;
3. Comunicados;
4. Trabalhos do dia:
- Exame e votação do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 153/06 – Institui a
Política Municipal de Recursos Hídricos, Estabelece Normas e Diretrizes para a
Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos e Cria o Sistema Municipal de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos;
- Discussão referentes aos Projetos de Lei em andamento:
PL nº 380/06 – Revoga o § 1º do Artigo 5º da Lei 11.831, de 19 de dezembro de 2003;
PLC nº 06/06 – Acrescenta Dispositivo à Lei Complementar nº 09, de 23 de
dezembro de 2003 que “Dispõe sobre o Código de Projetos e Execuções de Obras e
Edificações do Município de Campinas;
PLC nº 12/06 – dispõe sobre a Alteração da Destinação de Áreas Públicas Municipais
PLC nº - Dispõe sobre Diretrizes, Conceitos e Dispositivos que Regulamentam a
Veiculação de Publicidade em Paisagem Urbana do Município de Campinas.
- Relatos sobre a reunião da Câmara Municipal de Campinas com o CMDU, que será
realizada em 27 de novembro do corrente ano.
Pedimos a gentileza de acusarem o recebimento dessa convocatória (por e-mail ou
fax) e confirmarem sua presença ou justificarem sua ausência para que tenhamos
tempo hábil de encaminhar material e convocação aos respectivos suplentes.

Campinas, 23 de novembro de 2006
ENGº JOÃO DE SOUZA COELHO FILHO

Presidente
(24, 25, 28/11)

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA/CAMPINAS)
ATA DA 58A REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/09/2006

Aos quatro dias do mês de setembro, de dois mil e seis, realizou-se na sala 118 do
CETATE (CATI), Avenida Brasil no 2340, Campinas, a qüinquagésima oitava
reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a presença dos
seguintes conselheiros, no exercício da titularidade: Alcides Mamizuka (FJPO),
André Kaplan (IAB), Ângela Podolsky (Macrozona 1), Carlos Abrahão (Saúde),
Cíntia Zaparoli (Habitação), Cláudio Vilas Boas Hacker (Novo Encanto), Dionete
Santin (Unicamp), Dorival S. Nakamura (Urbanismo), Edson J Stahl (Jurídico),
Ernestina Gomes de Oliveira (Proesp), Ernesto Paulella (CMC), Hamilton Rodri-
gues (AEAC), Hélio Shimizu (Macrozona 4), Isaac Martins da Silva (Macrozona
5), Jairo Alves Júnior (CIESP), Leonardo Shishito (Macrozona 6), Márcia Trevi-
san Vigorito (Sanasa), Maria L. Zuccari (Embrapa), Mayla Y Porto (Seplama), Ney
Hoffmann (Macrozona 2), Paulo Namur Claro (CATI), Plínio Escher Júnior (Ce-
tesb), Régis Maciel (SRC), Renata Barreto Freire (Sindicato dos Bancários), Rosana
Ribas Grigoleto (Sindicato dos Eletricitários), Roseli Buzanelli Torres (IAC), Rosi-
mary de Jesus Gomes Turri (PUCC), Tereza Miriam Pires Nunes (Educação) e Vera
L Graziano da Silva (PUCC). Suplentes presentes: Cássia Catarina Pereira (Saúde),
Maria Fernanda Chiocchetti (Seplama) e Rogério Lobo Patiri (Escola Artesã). O
vice-presidente do Comdema, Hélio Shimizu, inicia a reunião com as informações
dos conselheiros. A conselheira Ernestina comunica que o projeto de Lei Federal
sobre loteamentos será objeto de debate, no dia 11/09, segunda, no Campus I da
PUCC, com a presença do relator na Câmara dos Deputados. O conselheiro Shimi-
zu informa que no dia 28/8, quinta, das 14:30 às 17:30 horas, no plenário da
Câmara Municipal, houve reunião pública para subsidiar o Grupo de Trabalho
destinado a elaborar minuta de projeto de Lei Municipal sobre Resíduos Urbanos,
que contou com a participação das seguintes pessoas: Hermes Contesini (ABI-
PET), José Carlos Dallacqua (ABIVIDRO), Sérgio Ribeiro (Consórcio Ecocamp),
Isaac Martins da Silva (Comdema), Valdecir Viana (Acoop), Maria do Carmo Gue-
des Fahl (Acoop), Regina Rosana Almeida (Acoop), Fábio Gonzaga Cardoso (DLU/
SMIE), Ivo Papaiz Júnior (SMAJ), Andréa Struchel (DMA/Seplama) e Maria Fer-
nanda Chiocchetti (DMA/Seplama). Na reunião, houve referência à Lei Estadual
relativa a Política de Resíduos Sólidos e compilação de legislações relativas ao
assunto, elaborada por Andréa Struchel, no ano 2000. A primeira reunião do GT de
resíduos sólidos deverá ocorrer no dia 21/09, quinta, das 14 às 17 horas, na sala da
Presidência da Câmara Municipal. Os convidados para a reunião serão os compo-
nentes da Comissão Técnica de Controle da Poluição e Gestão de Resíduos do
Comdema, representantes titulares e suplentes das Secretarias Municipais de Admi-
nistração, Assunto Jurídico, Infra-estrutura e Planejamento. A presidência da Câ-
mara Municipal indicará quatro vereadores titulares e quatro suplentes para com-
por o referido GT. Havendo quorum, os conselheiros apreciam a Ata da 57a reunião
ordinária realizada no dia 31/07. A conselheira Ernestina solicita supressão de um
trecho da ata, relativo à Comissão Técnica de Análise do Território e Gestão dos
Recursos Naturais (CTATGRN). Com a ressalva efetuada, o Pleno aprova a referida
Ata. Com relação à Ata da 23a reunião extraordinária, a conselheira Ernestina
solicita supressão de trecho da ata sobre a CTATGRN. O conselheiro Shimizu
solicita inclusão da leitura de ofício sobre posição de sua entidade com relação à
revisão do Plano Diretor de Campinas. Com observações dos conselheiros, a Ata da
23° reunião extraordinária fica aprovada. A conselheira Tereza informa sobre
evento relativo à Semana da Água, no dia 17/10, das 19 às 22 horas, no Clube Fonte
São Paulo. O vice-presidente do Comdema, Hélio Shimizu, comunica que o conse-
lheiro Edson José Santana (Macrozona 7) perdeu o seu mandato nesta reunião. Em
função das alterações nas datas das reuniões ordinárias, o conselheiro Gilberto
Penteado Brochado de Almeida (Macrozona 3) acabou sendo prejudicado e não
deveria perder o mandato, nesta reunião. A Presidência do Comdema comunicará o
conselheiro sobre sua freqüência e possibilidade de perda de mandato, caso não
compareça na próxima reunião ordinária. Como um assunto associado, o conse-
lheiro Hélio Shimizu, informa que as seguintes entidades titulares podem indicar
dois conselheiros suplentes: IAB e Macrozonas (2, 3, 5, 6). Por outro lado, as
seguintes entidades devem indicar um conselheiro suplente: Sindicato dos Bancári-
os e Eletricitários, NAC, Proesp, Novo Encanto, Plantando Paz na Terra e AEAC.
Em seguida, a Presidente do Comdema, Mayla Porto, encaminha a eleição para a
nova coordenação da Comissão Técnica de Análise do Território e Gestão dos
Recursos Naturais. O coordenador será Régis Maciel. Como primeiro suplente, fica
Ney Hoffmann, e segundo suplente, Carlos Fernando de Andrade. A presidente do
Comdema, Mayla Porto, informa, então, sobre os processos que se encontram
aguardando no DMA/Seplama para apreciação do Comdema e que serão então
remetidos para análise da CTATGRN, que deverá iniciar seus trabalhos de imediato,
tendo em vista o acúmulo de protocolos. A conselheira Angela menciona a ocor-
rência de queimadas na Macrozona 1 e projetos discutidos no CONGEAPA. A
conselheira Mayla entende que o município necessita de um banco de dados sobre
as unidades de conservação, como condição para potencializar oportunidades rela-
tivas ao financiamento de projetos na APA. A conselheira Roseli indaga sobre a
questão da poda radical de árvores em Campinas. A presidente do Comdema, infor-
ma que apenas a conselheira Roseli enviou material para elaboração de dossiê a ser
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encaminhado para: imprensa, Ministério Público, Prefeito e DPJ. Em função de
um período de férias, a presidente do Comdema, Mayla Porto, não poderá encami-
nhar assuntos do Conselho, neste mês de setembro, a partir do dia 11. Neste
sentido, o vice-presidente do Comdema, Hélio Shimizu, assumirá interinamente as
funções da presidência para, nos termos do regimento interno, encaminhar os
assuntos pertinentes. O conselheiro Shimizu, apresenta resoluções do Encontro
Nacional da Rede Brasileira de Agendas 21 Locais, que ocorreu no período de 15 a
17 de agosto, em Brasília (DF). Aproveita para agradecer o apoio da Prefeitura,
através do DMA/Seplama, bem como, ao deputado federal Antonio Carlos de
Mendes Thame, que cedeu o seu apartamento funcional em Brasília (DF), para que
pudesse participar do evento. Como havia dito, em reunião anterior, o Fórum
Agenda 21 Campinas preencheu o cadastro da Rede e se comprometeu com a Carta
de Princípios. Em função do formato da ficha de cadastro, a Presidente do Comde-
ma, Mayla Porto, assinou em nome da coordenação do Fórum, o vice-presidente
do Comdema, Hélio Shimizu, cumpre a função de ser o contato com a Rede. O
conselheiro Régis informa que houve a constituição do Fórum Agenda 21 da Região
Metropolitana de Campinas, no qual José Pedro Martins seria o Presidente. Como
não houve a aceitação do convite, assumiu a presidência, Paulo Rochedo. O conse-
lheiro Shimizu alerta que, na lista de discussão do Elo Regional da Rede, houve
identificação de site relativo ao Fórum da RMC. Como os articuladores do Fórum
da RMC não estiveram nos Encontros Regional Sudeste e Nacional da Rede Brasi-
leira de Agendas 21 Locais, o representante da Região Sudeste no Colegiado Naci-
onal deverá esclarecer a situação. Em função de proposta dos conselheiros do Ciesp
e Cetesb, o conselheiro Shimizu apresenta proposta de alteração de datas das
reuniões ordinárias do Comdema, para a última quinta-feira de cada mês, com
exceção do mês de dezembro, às 14 horas, na sala 118 do CETATE/CATI, sendo
desejável que elas possam coincidir com as reuniões do Fórum Agenda 21 Campi-
nas, que sugere-se ocorram às 09 horas, no auditório do CETATE/CATI, com a
finalidade potencializar o entrosamento de ambos os processos. O conselheiro
Régis sugere que os presidentes dos demais Conselhos Municipais sejam consulta-
dos, para se encontrar a melhor data. O conselheiro Shimizu, então propõe enca-
minhamento para que a Comissão Técnica de Política e Gestão Ambiental (CTP-
GA), que é coordenada pela conselheira Mayla, articule uma futura reunião do
Fórum Agenda 21 Campinas, em data a ser confirmada com os presidentes dos
Conselhos Municipais. De qualquer modo, as reuniões ordinárias do Comdema, no
ano de 2006, apresenta o seguinte calendário: 28 de setembro, 26 de outubro, 30 de
novembro e 14 de dezembro, às 14 horas, na sala 118, do CETATE/CATI.. Em
função da falta de quorum regimental, a apreciação da Moção sobre o Projeto de
Lei Federal 3057/2000 e a eleição de representante do Comdema, entre conselhei-
ros de entidade da sociedade civil, para a esfera estadual do Sisnama, fica mantida na
pauta da próxima reunião ordinária. A presidente Mayla Porto, esclarece que o
Sisnama apesar de existir há 25 anos, possui estrutura em Brasília (DF), e agora vai
ser estruturado nos estados. No Estado de São Paulo, a Cetesb procedeu a escolha de
200 municípios para iniciar a participação neste processo, dentre as quais Campi-
nas, que indicou: três funcionários de carreira da Prefeitura, além da Diretora do
DMA, Mayla Porto. O quinto membro deverá ser representante da sociedade civil
no Comdema. Os indicados passarão por um processo de capacitação, com a
finalidade de serem agentes multiplicadores do Sisnama no Município de Campinas.
A conselheira Roseli sugere que haja a divulgação entre os conselheiros titulares,
que representam entidades da sociedade civil no Comdema, para apresentação de
candidaturas e eleição na próxima reunião. O conselheiro Shimizu, apesar da ausên-
cia de quorum, entende ser possível definir o representante do Comdema no Sisna-
ma, caso haja um consenso. Como os conselheiros Ângela Podolsky (Macrozona
1) e Hélio Shimizu (Macrozona 4) se apresentam como candidatos, a definição fica
para a próxima reunião ordinária do Comdema. Nada mais havendo a discutir, a
presidente Mayla Porto, deu por encerrada a reunião, às 17:30 horas. Eu, Maria
Fernanda Chiocchetti, lavrei a presente ata.

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA
PARECER 02/2006

Referente ao RAP apresentado pela SANASA, relativo ao
Sistema de Esgotamento e Estação de Tratamento de Esgoto
– ETE Capivari I, e das obras de implantação do Coletor-

Tronco Cidade Satélite Íris e Obras Complementares
O Pleno do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, no uso de suas
atribuições legais, em sua reunião ordinária de 26/10/06, após apreciação da análise
efetuada pela Comissão Técnica de Análise do Território e Gestão de Recursos
Naturais, emitiu parecer sobre o Relatório Ambiental Preliminar - RAP, que
trata da construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Capivari I, e das
obras de implantação do Coletor-Tronco Cidade Satélite Íris e Obras
Complementares, considerando:
Que nesta análise sucinta do RAP das áreas de implantação do sistema de esgotamento
sanitário “Capivari I” (2 volumes) e da retificação do córrego do bairro Satélite Íris
(1 volume), na região do Campo Grande. (UTM 7.461,58km – 7.459,66km N e
281,57km – 279,91km L), serão abordados os temas “vegetação” e “fauna” do
RAP apresentado pelo empreendedor, a SANASA.
Que a região do Campo Grande, segundo o Censo do IBGE de 2000, abriga uma
população de cerca de 60 mil habitantes.
Que a ETE será implantada na margem direita do córrego Piçarrão, próximo à
confluência com o rio Capivari, com uma área total de 82.752,25m2.
Que a obra compreende: 1 ETE, 5 estações elevatórias de esgoto bruto e obras
lineares (interceptadores, coletores-tronco, linhas de recalque e emissário final de
esgotos tratados).
Que sobre a vegetação, o RAP cita informações disponíveis em diferentes estudos
sobre o estado de São Paulo, a região de Campinas e do próprio município, deixando
clara a situação crítica dos remanescentes, que cobrem apenas cerca de 3% da área
do território de Campinas.
Que na região do Campo Grande predominam os solos arenosos e de baixa
fertilidade, atualmente muito erodidos pelo uso sem técnicas adequadas de
conservação.
Que a vegetação nativa foi substituída inicialmente pelo plantio do café e, depois,
por pastagens e reflorestamentos comerciais e a paisagem atual encontra-se muito
degradada, com pastagens de baixa fertilidade, conjuntos habitacionais e ocupações
irregulares, especialmente nas áreas de preservação permanente (APPs), onde
deveriam ser as áreas verdes de loteamentos.
Que a vegetação nativa remanescente está constituída por fragmentos de floresta
estacional semidecídua e cerrados, muito degradados.
Em relação ao empreendimento proposto:
1- na área da ETE predominam pastagens e espécies ruderais e 40 árvores

esparsas. A APP apresenta a vegetação descaracterizada, com ocorrência de mamona
(Ricinus communis). A ETE está fora dos limites das APP do ribeirão Piçarrão.
2- Estação elevatória de esgotos brutos (EEE)1 e linha de recalque (LR) 1
– em área rural, sem vegetação pioneira.
3- EEE 2 e LR 2 – em área urbanizada (Jardim Uruguai), não intercepta APP do rio
Capivari.
4- EEE 3 e LR 3 – em lote desocupado, no Residencial Centauro, não interferindo
na APP do rio Capivari.
5- EEE 4 e LR 4 – localiza-se na foz do ribeirão Piçarrão, na margem direita do rio
Capivari, ou seja, na APP do córrego Piçarrão.
6- Coletor-tronco (CT) 1 – a ser executado no sistema viário do Residencial Cosmos
7- CT 2 – implantação no sistema viário do Jardim Florence.
8- interceptor Piçarrão ME – parte do traçado interceptará a APP do ribeirão
Piçarrão.
9- interceptor Piçarrão MD – parte da obra interceptará a APP do ribeirão
Piçarrão.
10- interceptor Capivari – o trecho inicial será implantado em área bastante
arborizada. Também interceptará um maciço arbóreo em estágio inicial de
regeneração, até a EEE 2. Finalmente, interceptará as APPs do rio Capivari e do
ribeirão Piçarrão e afluentes.
A obra de retificação do canal do córrego Satélite Íris prevê a limpeza do leito, a
remoção de habitações e a impermeabilização do canal com manta de concreto,
numa extensão de 2,8km.
CONSIDERAÇÕES:
A construção da ETE Capivari é altamente desejável, uma vez que contribuirá para
melhorar as condições sanitárias da região, bem como para a qualidade da água dos
afluentes e do próprio rio Capivari, que abastece outros municípios a jusante. No
entanto, embora a região onde a obra será implantada tenha os recursos naturais –
como solo, vegetação e fauna - muito degradados, ainda assim ocorrerão impactos
que, se não minimizados ou remediados, agravarão a sua já crítica situação ambiental.
Assim, em função dos impactos identificados, como a interceptação de APPs, a
destruição de maciços arbóreos existentes e a proposta de impermeabilização de um
córrego, sugere-se:
- o estudo de alternativas técnicas para a impermeabilização do Córrego Satélite
Íris em toda a sua extensão;
- estudos para avaliar o impacto da obra em áreas contaminadas existentes na
região (como a do Satélite Íris), constituída por lixões desativados que foram
ocupados pelos moradores;
- o aproveitamento da oportunidade para o desenvolvimento de outras ações
benéficas para essa região.
RECOMENDA:
Que nas APPs de domínio público onde haverá a intervenção, deverá ocorrer a
recomposição vegetal imediata, e que nas demais áreas públicas da região, seja
implantada pelo Poder Público Municipal, uma política de recuperação vegetal, a
curto e médio prazo.
CONCLUSÃO:
Diante das observações contidas neste parecer e considerando, que a implantação
do empreendimento resultará em melhorias significativas para a qualidade de vida
da população da área a ser atendida, talvez a mais carente de infraestrutura e
saneamento do município, o Comdema/Campinas exara parecer favorável à
continuidade do processo de licenciamento.

Campinas, 26 de outubro de 2006
MAYLA YARA PORTO

Presidente do COMDEMA

COMUNICADO
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos CONVOCA a servidora
Cláudia Regina dos Santos Machado, matrícula 91885-7, para comparecer
no Setor de Perícias Médicas, à Rua Barbosa Andrade, 485 – Jardim Chapadão
-, das 08:00 às 12:00 horas, no prazo de 5 dias úteis da data da publicação,
para a continuidade dos procedimentos relativos à concessão de Licença para
Tratamento de Saúde. Vencido o prazo estabelecido, uma vez que a servidora
não cumpriu as normas que regem a concessão de licença para tratamento de
saúde nesta municipalidade, será feito o lançamento de falta injustificada
em sua freqüência.

Campinas, 24 de Novembro de 2006
NILSON JOSÉ BALBO

Diretor do Departamento de Recursos Humanos
(24, 25,28/11)

COMUNICADO
COMUNICAMOS o extravio do Protocolo nº 055641/98, em nome da servidora
MARIA DE LOURDES AZEVEDO DE ALMEIDA, matrícula 88271-2, contendo
a Certidão nº 61/98, referente à Averbação de Tempo de Serviço prestado à
Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de São Paulo.

COMUNICAMOS o extravio do Protocolo nº 44394/94, em nome da servidora
MARIA HELENA DE QUEIROZ SCHIAVINATO, matrícula 66197-5, contendo
a Certidão nº 305/94, referente à Averbação de Tempo de Serviço prestado à
Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de São Paulo.

EDITAL DE CHAMADA
A Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Campinas, CONVOCA
a servidora Leila Dorothéia Badan Ferreira, matrícula funcional 29.054-8, a
comparecer imediatamente ao seu local de trabalho.

Campinas, 22 de novembro de 2006
DR. JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA

Secretário Municipal de Saúde
(23, 24 E 25/11)

Processo Administrativo nº 06/10/28.296 - Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde - Pregão Presencial nº 094/2006 - Objeto: Aquisição de etiquetas e
formulários contínuos para uso da Rede Municipal de Saúde.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
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Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao
disposto no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO
as despesas a favor das empresas abaixo relacionadas para os itens indicados:
- SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. para os
itens 01, 03 e 04 no valor total de R$ 53.185,00 (cinqüenta e três mil cento e
oitenta e cinco reais);
- COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA.EPP para o item 02, no valor total
de R$970,00 (novecentos e setenta reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração
para as demais providências, conforme homologação.

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
INDEFERIDOS
PROT. 06/11/7297 SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA CONSTR. MOB. – PROT. 06/11/3425 D SOARES
COZINHA – PROT. 05/11/11081 EZEQUIEL F MESSIAS – PROT. 06/11/1514 COMUNIDADE RELIGIOSA
SANTA RITA DE CASSIA

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 28581/91 SESTA PANUZZIO – PROT. 06/11/4412 SILVIA B RIHNER – PROT. 05/11/11803 METRUM
EMPREEND. E CONSTR. LTDA – PROT. 06/11/10356 MONICA L VAN DEURSEN – PROT. 44636/66 THOMAZ
WOOD NETTO – PROT. 04/10/55381 LEANDRO TAKAKI – PROT. 03/10/33956 HSBC BANK BRASIL S/A –
PROT. 05/11/12318 FLACAMP IND. MECANICA E SERVIÇOC LTDA – PROT. 06/10/47930 MAPEL MANUT.
PEÇAS EMPILHADEIRAS LTDA – PROT. 06/10/47931 MAPEL MANUT. PEÇAS EMPILHADEIRAS LTDA
– PROT. 06/10/48083 CENTRO INTEGRADO DE PISIOTERAPIA LTDA – PROT. 06/10/48265 ANTONIO
AUGUSTO FILHO – PROT. 06/10/51201 ANTONIO C PEREIRA – PROT. 24181/02 ROBERTO BASSO
CAMPINAS – PROT. 21172/89 EXPAMBOX E ACESS. PARA BANHEIROS LTDA

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT. 06/08/9011 CID FERREIRA DE SOUZA

ARQTº HELIO CARLOS JARRETTA
Secretário Municipal de Urbanismo

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL – SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/10515 GIOVANA M DEL DUCCA C DOS SANTOS – PROT. 06/11/10425 SILVIO L T JONO –
PROT. 06/11/9464 JOANA A N CANEDO – PROT. 06/11/4350 NORMA F MELLO – PROT. 06/11/9365 FRANCISCO
A FERREIRA – PROT. 06/11/10760 MIGUEL DE LA P SAMANIEGO – PROT. 06/11/10887 PAULO R PIRES
– PROT. 06/11/10898 JOAQUIM PAGOTTO – PROT. 06/11/10942 ADILSON T DE ARAUJO – PROT. 06/11/
10947 SEBASTIÃO GERONDI – PROT. 06/11/10973 REGINALDO P DE ANDRADE

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL – SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/10360 AGNALDO AP. ELIAS – PROT. 06/11/10886 FABIO J CARDOSO – PROT. 06/11/10767
NORLEI M DE AVILA – PROT. 06/11/10946 JOÃO C A DE MESQUITA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 47530/02 JOSE R ORTALE - PROT. 19063/02 LUIS GARCIA – PROT. 11785/74 JOSE S TREVISAN

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 04/11/2236 NIVALDO VAL – PROT. 05/11/5359 CARLOS A BULGARELLI

DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO COMERCIAL RESIDENCIAL
PROT. 61210/92 ELIANE AP. LEANDRO

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTR. COMERCIAL
PROT. 38340/88 GABRIEL J PASTORE

DEFIRO PROJETO DE CONSTR. RESIDENCIAL E COMERCIAL
PROT. 06/11/10145 LUIZ G DA SILVA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. RESIDENCIAL
PROT. 7426/95 JOSEFINO R DE NOVAES – PROT. 05/11/1799 MAXIM BUCARETCHI

DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO COMERCIAL
PROT. 06/11/6271 ANTONIO C DE P RIBEIRO

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL
PROT. 06/11/0886 RAF ADM. DE BENS LTDA

DEFIRO PROJETO DE CONSTR. HABIT. MULTIF. HORIZONTAL
PROT. 10042/77 WALDEMAR J STRAZZACAPPA – PROT. 06/11/5589 SHIRNE DE C MENDES – PROT.
06/11/6778 WALTER GASSER

DEFIRO PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DE CONSTR. RESIDENCIAL EM COMERCIAL
PROT. 26459/74 JOSE P NAVARRO

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL/COMERCIAL
PROT. 13075/61 MANOEL DA S SANTOS

DEFIRO PROJETO DE CONTRUÇÃO INSTITUCIONAL
PROT. 04/11/9220 CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL

DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO INSTITUCIONAL
PROT. 06/11/2729 IGREJA BATISTA CENTRAL DE CAMPINAS

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE REFORMA COMERCIAL
PROT. 10579/48 EXCRITORIO DE CONSTR. DE OSCAR ALEGRE

DEFIRO PROJETO DE REGUL.DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL
PROT. 15011/73 IBRAHIN E LAUANDOS – PROT. 52720/95 DANIEL B MACHADO – PROT. 55446/97
FLAVIO S TALLI – PROT. 03/10/17715 PLM BAR LTDA – PROT. 05/11/9846 NANCI T JULIANI – PROT.
61136/97 MARCELO A JULIANO

COMPAREÇA O INTERESSADO – SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/11026 HIDEHIKO SHIRAISHI – PROT. 06/11/11029 MIGUEL R TEIXEIRA – PROT. 06/11/
11006 MAURO F DA SILVA

DEFIRO PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO CONSTR. DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL
PROT. 06/11/3905 ADEILSON J P MACIEL

DEFIRO SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 05/11/8553 METRUM EMPREEND. E CONSTRUÇÕES LTDA – PROT. 06/11/7285 JOSE
ALCANTARA JR

DEFIRO 2ª SUBSTITUIÇÃO DE CONSTR. HABIT. MULTIF. VERTICAL
PROT. 36147/02 DICKERSON PEREIRA

COMPAREÇA NO PRAZO DE 10 DIAS, SITO 1A AV. ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE
ATENDIMENTO PARA TOMAR CIENCIA
PROT. 06/11/9042 JULIA ALVES BARBOSA (DUOS) MM060/06 AIM Nº 64040; PROT. 03/11/6128
GERALDA MARIA SILVA ALFARO INT Nº 36523; PROT. 02/10/1724 ROBERTO MACEDO AIM Nº 72252;
PROT. 04/11/8580 CAMILA DE ABDREU MORAES BARROS AIM Nº 72254; PROT. 16363/99 SILVANA
MARIA NADER AIM Nº 61467.

16.11.06
DRA. SILVIA FARIA

Diretora Deptoº de Uso e Ocupação do Solo

COMUNICADO
A Comissão Permanente de Licitações, vem através deste, RETIFICAR o
número do Decreto Municipal expresso à fls. 213 do Protocolo nº 272/05,
Tomada de Preços nº 001/06 – Contratação de empresa especializada para
elaboração dos projetos funcional e básico de implantação da infra-estrutura do
sistema InterCamp, no Corredor Campo Grande. ONDE SE LÊ Decreto Municipal
nº 13.893 de 25.03.2002 LEIA-SE Decreto Municipal nº 15.356 de 26.12.2005.
Fica esclarecido, ainda, que o conteúdo do presente não contempla
modificações no teor do Edital correspondente, mas se incorpora ao mesmo
para todos os efeitos legais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

COMUNICADO
A Comissão Permanente de Licitações, vem através deste, RETIFICAR o número
do Decreto Municipal expresso à fls. 176 do Protocolo nº 138/05, Tomada de
Preços nº 002/06 – Contratação de empresa para execução de projetos funcional
e básico da ampliação, reforma e modernização do corredor de ônibus Ouro Verde,
com faixas exclusivas ou preferenciais, do Terminal Vida Nova até o Terminal
Central. ONDE SE LÊ Decreto Municipal nº 13.893 de 25.03.2002 LEIA-SE
Decreto Municipal nº 15.356 de 26.12.2005. Fica esclarecido, ainda, que o
conteúdo do presente não contempla modificações no teor do Edital correspondente,
mas se incorpora ao mesmo para todos os efeitos legais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ÁREA DE LICITAÇÕES
ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93

Protocolo Nº 3708/06 - DROGARIA AMOREIRAS LTDA., nota de empenho
n°. 4504/06, para o item 01 no valor total de R$ 72,00 (setenta e dois reais).

Campinas, 24 de novembro de 2006.
ROBER TUFI HETEM

Presidente do HMMG

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E AVISO DE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Protocolo nº 2229/2006 - Tomada de Preço nº 05/06 – Contratação de empresa
para locação de 01 (um) equipamento totalmente automatizado para exames de
Hemocultura com capacidade de incubação simultânea de, no mínimo, 240 (duzentos
e quarenta) amostras, com fornecimento dos respectivos frascos de coleta.
Interessado:Biomerieux Brasil S/A
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e por falta de elementos
que comprovem o alegado, INDEFIRO o recurso, mantendo-se assim o julgamento
inicial. HOMOLOGO a licitação epigrafada. ADJUDICO o seu objeto, conforme
abaixo indicado:
Becton & Dickinson Ind. Cir. Ltda, no valor total de R$ 114.120,00 ( Cento e
quatorze mil, cento e vinte reais)
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados
do recebimento da notificação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente,
sito Av. Prefeito Faria Lima, 340 – Pq. Itália – Campinas-SP, para assinar contrato.

Campinas, 24 de novembro de 2006.
ROBER TUFI HETEM

Presidente

COMUNICADO
A SANASA – Campinas, COMUNICA a todas as empresas do ramo de livraria e
papelaria que, em cumprimento ao Acordo Coletivo de Trabalho vigente, estará recebendo
Termo de Adesão para fornecimento de livros e materiais escolares em geral, aos seus
empregados com desconto em folha de pagamento e repasse do valor ao fornecedor.
Período de compras: dia 16 do mês ao dia 15 do mês subsequente. O fornecedor
deverá encaminhar até o dia 20 do mês de fechamento a Fatura para o pagamento, que
se dará no 3º dia útil do mês subsequente ao mês do fechamento. Para o período relativo
de 24/12/2006 a 24/12/2007 para Adesão ao Contrato de Obrigações de Fazer, dar-se-
á à partir de 27 de Novembro de 2006 - das 9 as 12h. e das 14 as 16h Local: Av. da
Saudade nº 500 – Bairro Ponte Preta – Campinas-SP – Setor de Administração de
Pessoal. As empresas interessadas deverão estar em dia com o FGTS e o INSS.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/INVESTIDORES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão n. 2006/95 - Presencial. Objeto: Aquisição de medidores velocimétricos
multijato ou unijato DN 40 mm. Recebimento das propostas até às 9h15min do
dia 07.12.2006, na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP na Sala
de Licitações. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e
das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO
Pregão n. 2006/82 - Presencial. Objeto: Registro de preços para locação de
máquinas e veículos para serviços de escavação, transporte e disposição final, no
município de Campinas, com fornecimento de operadores/motoristas, combustíveis
e área de bota-fora licenciada. COMUNICAMOS a homologação do pregão à
empresa Quintana Terraplanagem e Pavimentação Ltda. pelo preço total de R$
387.400,00, pelo período de seis meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14/06
Altera a Redação do Artigo 20 da Lei n. 9.953, de 18 de

dezembro de 1998, que Dispõe sobre a Instalação e o
Funcionamento de Elevadores de Passageiros e Escadas

Rolantes e dá outras Providências
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - O artigo 20 da Lei n. 9.953, de 18 de dezembro de 1998, que dispõe
sobre a instalação e o funcionamento de elevadores de passageiros e escadas
rolantes e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 20 - É obrigatória a inspeção anual vigorosa dos aparelhos de transporte
por empresas credenciadas pela Prefeitura Municipal, por meio de licitação.
§ 1º - Para cada aparelho de transporte aprovado será emitido um Relatório de
Inspeção Anual (RIA) e para os aparelhos reprovados será emitido um laudo
com as irregularidades encontradas, assinados pelos Engenheiros responsáveis
pela inspeção.
§ 2º - Uma via do RIA ou do Laudo, conforme a situação supramencionada no
parágrafo anterior, deverá ficar em poder do proprietário, outra via em poder
da empresa contratante e outra via será enviada à Prefeitura Municipal.
§ 3º - A inspeção de que trata este artigo será arcada pelas conservadoras”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Campinas, 24 de novembro de 2006
SEBASTIÃO DOS SANTOS

Vereador
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 24 DE NOVEMBRO DE 2006, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 42 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 174, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DEVENDO O PROCESSO PERMANECER
EM PAUTA POR 30 (TRINTA) DIAS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS DE INICIATIVA DOS SRS. VEREADORES OU DA POPULAÇÃO E
PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

PAUTA DOS TRABALHOS DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2006

(SEGUNDA-FEIRA), ÀS 18:00 HORAS, NO PLENÁRIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PRIMEIRA PARTE
PEQUENO EXPEDIENTE

1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa.

2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação
do Plenário.

3 - Nos termos do Requerimento n. 1878/06, devidamente aprovado, fica esta
parte do Expediente destinada para exposição dos trabalhos pelo Laboratório
Nacional Agropecuário - LANAGRO/SP.

SEGUNDA PARTE
ORDEM DO DIA

01) Discussão e Votação da Ata.

02) Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.

03) Matérias adiadas de Reunião anterior.

Incluído na pauta, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno:
04) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 316/05, Processo n. 150.621,
de autoria da Sra. Vereadora Teresinha de Carvalho, que “Define medidas contra
poluição visual no Centro Histórico de Campinas e dá outras providências”. O
Parecer da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação será emitido na
oportunidade.

Incluído na pauta, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno:
05) 1ª Discussão e Votação, com emenda, do Projeto de Lei n. 41/05, Processo
n. 145.393, de autoria da Sra. Vereadora Teresinha de Carvalho, que “Institui a
campanha publicitária de estímulo ao pagamento e renegociação de Créditos
Tributários inscritos em Dívida Ativa e dá outras providências”. O Parecer da
Comissão de Constituição, Legalidade e Redação será emitido na oportunidade.

Incluído na pauta, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno:
06) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 168/06, Processo n. 158.041,
de autoria da Sra. Vereadora Teresinha de Carvalho, que “Institui Programa
Municipal de Estímulo ao Jovem Artesão Empreendedor e dá outras providên-
cias”. O Parecer da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação será emi-
tido na oportunidade.

Incluído na pauta, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno:
07) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 338/06, Processo n. 160.106,
de autoria da Sra. Vereadora Teresinha de Carvalho, que “Obriga o Poder Exe-
cutivo a divulgar, nos mecanismos que dispõe, o Hino Oficial de Campinas”. O
Parecer da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação será emitido na
oportunidade.

Incluído na pauta, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno:
08) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 223/06, Processo n. 158.683,
de autoria do Sr. Vereador Francisco Sellin, que “Autoriza o Município a insti-
tuir Juntas de Revisão Fiscal para atuarem na Primeira Instância Administrati-
va e dá outras providências”. O Parecer da Comissão de Constituição, Legalida-
de e Redação será emitido na oportunidade.

Incluído na pauta, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno:
09) 1ª Discussão e Votação, do Substitutivo Total ao Projeto de Lei n. 477/05,
Processo n. 153.120, de autoria da Sra. Vereadora Teresinha de Carvalho, que
“Dispõe da obrigatoriedade de laudo técnico sobre a qualidade da segurança do
asfalto do Município de Campinas e dá outras providências”. O Parecer da
Comissão de Constituição, Legalidade e Redação será emitido na oportunidade.

10) 2ª Discussão e Votação, com emenda, do Projeto de Lei n. 58/05, Processo
n. 146.018, de autoria do Sr. Vereador Zé Cunhado, que “Dispõe sobre a obriga-
toriedade de restaurantes, lanchonetes, pizzarias, churrascarias, bares, padarias,
docerias, sorveterias, choperias, cafeterias e demais estabelecimentos comerci-
ais congêneres, de informar nos cardápios ao lado de seus produtos alimentares,
tabela com valor nutricional, e dá outras providências”. Parecer n. 339/05, da
Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável. Parecer n. 452/05,
da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, favorável. Parecer n. 585/
05, da Comissão de Política Social, favorável. Parecer n. 651/06, da Comissão
de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, contrário. Parecer n. 708/
06, da Comissão de Administração Pública, favorável. Parecer n. 758/06, da
Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto e emenda.

11) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 561/06, Processo n. 162.829,
de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o Conselho Municipal de
Direitos da Pessoa com Deficiência - CMPD e dá outras providências”. Parecer
n. 766/06, da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.

12) 1ª Discussão e Votação, adiadas, do Projeto de Lei n. 431/05, Processo n.
152.571, de autoria do Sr. Vereador Vinicius Gratti, que “Dispõe sobre a criação
na cidade de Campinas, da categoria de revendedores individuais de gás denomi-
nados “terceiros”. Parecer n. 593/06, da Comissão de Constituição, Legalidade
e Redação, favorável.

13) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 469/05, Processo n. 152.940,
de autoria da Sra. Vereadora Teresinha de Carvalho, que “Dispõe sobre o tempo
de espera do cliente na fila dos caixas de supermercados e hipermercados de
Campinas e dá outras providências”. Parecer n. 675/06, da Comissão de Cons-
tituição, Legalidade e Redação, favorável.

14) Turno Único de Discussão e Votação do Parecer n. 696/06, da Comissão de
Constituição, Legalidade e Redação, contrário ao Projeto de Lei n. 249/05,
Processo n. 149.397, de autoria do Sr. Vereador Rafael Zimbaldi, que “Dispõe
sobre a criação do Projeto Mãe Social e dá outras providências”.

TERCEIRA PARTE
GRANDE EXPEDIENTE

Oradores Inscritos no Grande Expediente.
Campinas, 24 de novembro de 2006

DÁRIO SAADI
Presidente

PAUTA DOS TRABALHOS DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2006
(QUARTA-FEIRA), ÀS 18:00 HORAS, NO PLENÁRIO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
PRIMEIRA PARTE

PEQUENO EXPEDIENTE
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa.

2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação
do Plenário.

3 – Oradores Inscritos no Pequeno Expediente.
3.1 - Comunicados de Lideranças.
3.2 - Comunicados de Vereadores.

SEGUNDA PARTE
ORDEM DO DIA

01) Discussão e Votação da Ata.

02) Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.

03) Matérias adiadas de Reunião anterior.

Incluído na pauta, através requerimento n. 2246/06, devidamente apro-
vado:
04) 1ª Discussão e Votação, com emenda, do Projeto de Lei n. 294/06, Proces-
so n. 159.659, de autoria do Sr. Vereador Carlão Chiminazzo, que “Estabelece
critérios para atendimento aos portadores de deficiência ou de necessidades
especiais, nos Programas Habitacionais desenvolvidos pela Administração
Municipal e dá outras providências”. O Parecer da Comissão de Constituição,
Legalidade e Redação será emitido na oportunidade.

Incluído na pauta, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno:
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05) 2ª Discussão e Votação, com emenda, do Projeto de Lei n. 153/06, Proces-
so n. 157.802, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui a Política
Municipal de Recursos Hídricos, estabelece normas e diretrizes para a conser-
vação e preservação dos Recursos Hídricos e cria o Sistema Municipal de Geren-
ciamento dos Recursos Hídricos”. Parecer n. 289/06, da Comissão de Constitui-
ção, Legalidade e Redação, favorável. Os Pareceres das Comissões de Política
Urbana e Meio Ambiente; Administração Pública; Assuntos da Região Metro-
politana de Campinas e de Finanças e Orçamento serão emitidos na oportuni-
dade.

Incluído na pauta, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno:
06) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 318/06, Processo n. 159.906,
de autoria do Sr. Vereador Francisco Sellin, que “Autoriza a doação de imóvel de
propriedade municipal a Associação Beneficente dos 13 pais”. O Parecer da
Comissão de Constituição, Legalidade e Redação será emitido na oportunidade.

07) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 540/06, Processo n. 162.648,
de autoria do Sr. Vereador Zé Carlos, que “Acrescenta dispositivo ao artigo 4º da
Lei n. 6.849, de 17 de dezembro de 1991, alterada pelas Leis n. 10.749, de 22
de dezembro de 2000 e 12.137, de 03 de novembro de 2004, que Cria o Conse-
lho Municipal de Entorpecentes e dá outras providências”. Parecer n. 756/06,
da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.

08) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 547/06, Processo n. 162.737,
de autoria do Executivo Municipal, que “Desincorpora área de propriedade
municipal da classe de bens públicos de uso comum do povo, transfere para a
classe de bens dominicais e dá outras providências”. Parecer n. 777/06, da
Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, favorável.

09) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 582/06, Processo n. 163.003,
de autoria do Executivo Municipal, que “Desincorpora da classe de bens públi-
cos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais, áreas de
propriedade da Municipalidade, no loteamento Jardim Vista Alegre e autoriza a
venda a proprietários lindeiros”. Parecer n. 776/06, da Comissão de Constitui-
ção, Legalidade e Redação, favorável.

10) Turno Único de Discussão e Votação do Parecer n. 635/06, da Comissão de
Constituição, Legalidade e Redação, contrário ao Projeto de Lei n. 477/06,
Processo n. 162.081, de autoria do Sr. Vereador Feliciano Nahimy Filho, que
“Dispõe sobre a circulação de veículos de tração animal e de animais montados
ou não, em vias do Município de Campinas e dá outras providências”.

11) Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 552/06, Processo
n. 162.742, de autoria do Sr. Vereador Zé Cunhado, que “Denomina Rua Carlos
Bellucci uma via pública do Município de Campinas”. Parecer n. 707/06, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.

12) Turno Único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n. 655/06, Processo
n. 163.628, de autoria do Sr. Vereador Zé Carlos, que “Denomina Praça Márcia
Regina Hohne Batista uma praça pública do Município de Campinas”. Parecer
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável.

TERCEIRA PARTE
GRANDE EXPEDIENTE

Oradores Inscritos no Grande Expediente.
Campinas, 24 de novembro de 2006

DÁRIO SAADI
Presidente

EDITAL DE EXTRAVIO
A empresa OSVALDO HIDETO INATOMI – ME, com sede na Av. Ana Bea-
triz Bierrembach nº 435, Vila Mimosa – Campinas/SP – CNPJ 04. 353. 965/
0001 -19 e I. E. 244.871.950.119, COMUNICA que foram extraviados as
primeiras vias das notas fiscais nº 1656 e 1657 da série D.1. Não se responsa-
biliza pelo uso indevido das mesmas.

Campinas, 01 de novembro de 2006
(23, 24, 25/11)

EDITAL DE EXTRAVIO
ALENCAR TURISMO LTDA , CNPJ 4801-01.099.933/0001-40, Rua:
Camargo Paes, 192 - Guanabara, CEP 13073-350, Campinas-SP COMUNICA
o extravio de NF AIDF 569 de Serviço M01, Série A/Bloco de 0001 a 0250,.
Não se responsabilizando pelo uso indevido das mesmas
(23, 24, 25/11)

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
LOJAS COLOMBO S/A – COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS,
situada à Av. Dr. Campos Salles, 570 nesta cidade, CNPJ sob nº 89.848.543/
9435-60 e IE 244.857.460.110 INFORMA para os devidos fins que houve
extravio da 3ª e 4ª vias da nota fiscal nº 001 – Modelo 1.
(25, 28, 29/11)

EDITAL CETESB
BARAO IND.COM. DE MALHAS LTDA-EPP Torna publico Que solicitou
junto à CETESB a Licença Prévia, n.º 90003392, de Instalação e de Operação
para atividade “Fabricação de Tecidos de Malhas” localizada a Rua Dr. Elton
César, 343 Campos dos Amarais em Campinas/SP

Campinas, 24 de novembro de 2006


