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   GABINETE DO PREFEITO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 Em 28 de Abril de 2021 
De: Maria Andreia da Silva Ribeiro - SEI n°. CAMPREV.2020.00002007-54
Assunto:  Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV,DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Maria Andreia da Silva 
Ribeiro matrícula nº. 992690 a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Deise Fregni Hadich   -   SEI n°. CAMPREV. 2020.00001178-57
Assunto: Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do 
Diretor Presidente do CAMPREV,DEFIRO a concessão de aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Deise Fregni 
Hadich,matrícula nº. 58775-3 a partir de1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Marcia Armani Cirino  -  SEI n°. CAMPREV. 2020.00001185-86
Assunto: Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV,DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Marcia Armani Cirino, 
matrícula nº. 628794 a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Marly de Fatima Camargo de Souza   -   SEI n°. CAMPREV. 2020.00001391-50
Assunto: Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Marly de Fatima Camargo 
de Souza matrícula nº. 453951 a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Vera Lucia de Araujo Vilar   -   SEI n°.  CAMPREV. 2020.00001439-39
Assunto:  Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV,DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Vera Lucia de Araujo 
Vilar,matrícula nº. 991597 a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Nelson Ribeiro Rodrigues   -  SEI n°. CAMPREV. 2020.00001190-43
Assunto: Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do 
Diretor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntá-
ria por tempo de contribuição com proventos integrais, ao servidor Nelson Ribeiro 
Rodrigues,matrícula nº. 93684-7 a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento
De: Flavio Jorge Abrao   -  SEI n°. CAMPREV.2020.00001463-69
Assunto: Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV,DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, ao servidor Flavio Jorge Abrao matrí-
cula nº. 944440 a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Marisol Rojas Sanches   -   SEI n°. CAMPREV.2021.00000996-03
Assunto:  Aposentadoria (redutor do magistério)
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais  (redutor do magistério) , à servidora 
Marisol Rojas Sanches , matrícula nº. 1023047, a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:Jose Geraldo Teixeira - SEI n°. CAMPREV.2020.00001387-73
Assunto: Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do 
Diretor Presidente do CAMPREV,DEFIRO a concessão de aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição com proventos integrais, ao servidor Jose Geraldo 
Teixeira , matrícula nº. 976539, a partir de1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Ana Paula Otranto Rupolo   -  SEI n°. CAMPREV.2020.00001455-59
Assunto: Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV,DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Ana Paula Otranto Rupolo 
matrícula nº. 937533a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Maria Cristina Marcos Cavini   -   SEI n°. CAMPREV.2020.00001389-35
Assunto: Aposentadoria  (Redutor do Magistério) 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais (Redutor do Magistério), à servidora 
Maria Cristina Marcos Cavini, matrícula nº. 623415,a partir de º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Tania Maria Martins  - SEI n°. CAMPREV.2020.00001394-01
Assunto: Aposentadoria

Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV,DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora Tania Maria Martins ma-
trícula nº. 107106-8 a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Joao Batista da Silva   -  SEI n°.CAMPREV.2020.00001510-10 
Assunto: Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do 
Diretor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntá-
ria por tempo de contribuição com proventos integrais, ao servidor Joao Batista da 
Silva , matrícula nº. 859257, a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De  :  Thelma Ragusa Guimaraes   -   SEI n°.CAMPREV.2020.00001196-39 
Assunto: Aposentadori (Redutor do magistério)
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais (Redutor do magistério), à servidora 
Thelma Ragusa Guimaraes ,  matrícula nº. 1024655, a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:Marilda Gonçalves Paim - SEI n°. CAMPREV.2020.00001262-52
Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidor Marilda Gonçalves Paim 
,matrícula nº. 1021990, a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Andrea Santos de Oliveira - SEI n°. CAMPREV. 2020.00001384-21
Assunto: Aposentadoria
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Andrea Santos de Oliveira 
matrícula nº. 957879 a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:Flavia Mazzottini Lovisaro  -  SEI n°.  CAMPREV.2020.00001454-78
Assunto: Aposentadoria (redutor do magistério)
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais  (redutor do magistério) , à servidora 
Flavia Mazzottini Lovisaro ,  matrícula nº. 66256-9, a partir de 1º de Maio de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 DÁRIO SAADI 

 PREFEITO MUNICIPAL 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão nº 098/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo :PMC.2020.00062576-
77- Interessado :Secretaria Municipal de Saúde-  Objeto : Registro de Preços de ma-
teriais de laboratório - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 07 : das 08h do 
dia 14/05/21 às 09h do dia 17/05/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 07 : a 
partir das 09h do dia 17/05/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 
17/05/21 - Disponibilidade do Edital : a partir de 30/04/21, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana Paula Guedes 
Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Processo Administrativo : PMC.2021.00008560-72
Interessado :Secretaria Municipal de Administração
Assunto :Pregão nº 078/2021 - Eletrônico
Objeto :Prestação de serviços de intermediação da compra de passagens aéreas, abran-
gendo emissão, alteração e cancelamento de bilhetes (nacionais e internacionais), e da 
reserva de hospedagem em hotéis no Brasil e no exterior.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório do Pregoeiro - documento SEI nº3749967, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº3749978, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II, o art. 
9º, inciso II, e ainda o art. 8º, inciso V, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas 
alterações, resolvo:
1. HOMOLOGAR  o Pregão nº 078/2021, referente ao objeto em epígrafe, com o 
valor global estimado, para 12 (doze) meses, de R$ 249.999,99 (duzentos e quarenta 
e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para paga-
mento de passagens e hospedagens, já aplicada a taxa de administração de -17,25% 
(dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento negativos), ofertada pela em-
presa adjudicatária  FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME .
2. AUTORIZAR  a despesa no valor global estimado de R$ 249.999,99 (duzentos e 
quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a 
favor da empresa  FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME , 
devendo onerar dotação orçamentária do presente exercício o valor de R$ 166.666,66 
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(cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) 
e o restante onerar dotação orçamentária do exercício subsequente.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Procuradoria-Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para la-
vratura do Termo de Contrato; e
3. ao Departamento Administrativo desta Secretaria, para as demais providências.
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS, ITENS FRACASSADOS E HO-
MOLOGAÇÃO 

  Processo Administrativo: PMC.2021.00000269-83
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto: Pregão nº 054/2021 - Eletrônico
 Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de soluções injetáveis (antibióticos 
e vitaminas).
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do re-
latório da Pregoeira - documento SEI nº3747998, acolhido pelo Diretor do Departamento 
Central de Compras - documento SEI nº3748005, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, 
do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR  que a Pregoeira declarou  DESERTOS  os itens  01  e  06  por não lograrem 
interessados na apresentação de propostas e  FRACASSADOS  os itens  03, 04  e  05  por não 
haver propostas em condições de aceitabilidade.
2. HOMOLOGAR  o Pregão nº 054/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os respec-
tivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias abaixo relacionadas:
- VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. , item  02 (R$ 130,00); e
- NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI , item 07 (R$ 8,47).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal 
- SIM;
2. à Procuradoria-Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para lavratura 
das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva 
orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 7º do Decreto 
Municipal nº 21.239/21 e a autorização das respectivas despesas, previamente à emissão das 
Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária Municipal de Administração 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº   095/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2020.00013767-32 - In-
teressado : Secretaria Municipal de Administração - Objeto : Registro de Preços de copos 
descartáveis - Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02 : das 08h do dia 13/05/21 às 
08h do dia 14/05/21 - Abertura das Propostas   dos itens 01 e 02 : a partir das 08h do dia 
14/05/21 - Início da Disputa de Preços : a partir das 09h30min do dia 14/05/21 - Disponi-
bilidade do Edital : a partir de 29/04/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Es-
clarecimentos adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras  
  

 COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 
Nº02/2021   

  Processo Administrativo: PMC.2020.00038417-42
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Modalidade: Concorrência nº 02/2021
 Objeto: Execução de serviços de engenharia e arquitetura para projeto executivo de 
conservação, recuperação e acessibilidade do conjunto arquitetônico da Fazenda Mato 
Dentro (casa sede, casa anexa, tulha, capela e remanescentes arquitetônicos), locali-
zado no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, na cidade de Campinas/SP.
O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
em virtude de questionamentos apresentados por interessados, que afetam a formu-
lação das propostas, comunica que  ALTEROU  o edital e seus anexos. Ficam rede-
signadas as seguintes datas e horários para os procedimentos que seguem: Entrega 
dos envelopes: até 09/06/21 às 14:30h. Sessão Pública de abertura: 09/06/21 às 
14:30h. Disponibilidade do Edital Alterado : a partir de 04/05/2021, no portal ele-
trônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelos telefones (19) 
2116-0303, 2116-0678 e 2116-8401. 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

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

 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAMPINAS 
 ATOS DO CMI 

 O Conselho Municipal do Idoso/CMI, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 
Lei Municipal nº 14.403, de 21 de setembro de 2012, alterada pela Lei nº 14.778, de 26 
de março de 2014 e pela Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, considerando o 
encerramento do período de inscrições do processo eleitoral do Edital 001/2021 ( Publicado 
no Diário Ofi cial do Município em 15 de março de 2021), por intermédio da Comissão 
Eleitoral, após realização de  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , realizada 
em 19 de abril de 2021, às 14h00min,  DIVULGA  os  CANDIDATOS  eleitos  DEFINITI-
VAMENTE,  nos termos da previsão editalícia abaixo:
a)  Usuários de serviços ligados ao idoso ou de entidades que os representem: 

CANDIDATO (A) QUANTIDA-
DE DE VOTOS

CONDIÇÃO DA CANDI-
DATURA

ALICE HELENA DE DANIELLI 58 TITULAR (ELEITO (A))

BENTO DA COSTA CARVALHO JÚNIOR 50 TITULAR (ELEITO (A))

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 
UNICAMP (TITULAR: ISABEL CRISTINA ARAÚJO 

FLORIANO,
SUPLENTE SIMONE CRISTINA FERREIRA)

41 TITULAR E SUPLENTE 
(ELEITO (A))

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZAMBELLI 29 TITULAR (ELEITO (A))

JOSÉ ALBERTO MACEDO NOGUEIRA 25 TITULAR (ELEITO (A))

DIVA APARECIDA FRANÇA DE MORAES 20 SUPLENTE (ELEITO (A))

GILBERTO GONÇALVES 8 SUPLENTE (ELEITO (A))

TÂNIA REGINA CINACK 8 SUPLENTE (ELEITO (A))

ANA MARIA SORROSAL 6 SUPLENTE (ELEITO (A))

 b) O rganizações não governamentais com atuação na área do idoso:

CANDIDATO
QUANTI-
DADE DE 

VOTOS
CONDIÇÃO DA CAN-

DIDATURA

LAR ALICE DE OLIVEIRA (TITULAR: RENATA CRISTINA DE 
SOUZA. SUPLENTE: ALESSANDRA

ALVES BUENO)
3 ELEITOS (A)S (TITU-

LAR E SUPLENTE)

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CORAÇÃO DE MARIA (TITULAR: DANUSA DE MELLO 

VECHINI AMADEU. SUPLENTE: EVA
CRISTINA DE MORAIS FORMAGIO).

2 ELEITOS (A)S (TITU-
LAR E SUPLENTE)

  c)   Profissionais ou órgãos de classe ligados ao idoso: 

CANDIDATO QUANTIDADE DE VOTOS CONDIÇÃO DA CAN-
DIDATURA

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 
SUBSEDE DE CAMPINAS (TITULAR: 

ELZA LAURETTI GUARIDO.
SUPLENTE: ROSEMARY ASSIS)

POR ACLAMAÇÃO POR SER 
CANDIDATURA ÚNICA

ELEITOS (AS) (TITU-
LAR E SUPLENTE)

 
 

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 RAPHAEL JORGE TANNUS 

 PRESIDENTE - CMI/CAMPINAS 

 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
 RESOLUÇÃO CMI Nº 003/2021 

 O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos da Lei Federal nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, da Lei Munici-
pal nº 14.403/2012, alterada pela Lei 14.778/2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal 
do Idoso no município de Campinas, da Resolução CMI nº 007/2019, que regulamenta o 
registro de entidades de atendimento à pessoa idosa e conforme deliberação da Assembleia 
Geral Ordinária de 12 de abril de 2021,
 RESOLVE: 
Acatar o parecer da Comissão de Legislação e Registro e  aprovar a concessão de Registro , 
sob o nº 012/01, à entidade ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CORAÇÃO DE MARIA - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, CNPJ 
57.521.759/0008-03, sediado à Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza nº 2940, 
Jardim Antônio Von Zuben, em Campinas-SP, retroagindo seus efeitos a 12 de abril de 2021.
 

 Campinas, 16 de abril de 2021 
 RAPHAEL JORGE TANNUS 

 PRESIDENTE - CMI/CAMPINAS 
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 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020 - AÇÕES EM REDE 
 ADENDO Nº 03 

  Processo Administrativo SEI nº:  PMC.2020.00050952-07
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Objeto:  Seleção de projetos de Ações em Rede, a serem desenvolvidas por um coleti-
vo de artistas e/ou agentes culturais ou por pessoas físicas ou jurídicas, que contribu-
am com a produção artística, a difusão, o fomento, a fruição, a refl exão e a profi ssio-
nalização do fazer da arte e da cultura, estimulando a multiplicidade e a diversidade 
de tendências e linguagens em suas variadas modalidades de manifestações artísticas 
e culturais, de Pessoas Físicas e Jurídicas de natureza cultural, para fomento com 
recursos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
O Município de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, comu-
nica aos interessados que efetuou as  ALTERAÇÕES  abaixo descritas no edital da 
Chamada Pública nº 02/2020 - Ações em Rede:
1. Fica alterado o item 20.1 do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“ 20.1.  Os projetos aprovados deverão ser desenvolvidos após depósito na conta-cor-
rente do aprovado, até 31 de dezembro de 2021.”
2. Fica alterado o item 22.1 do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“ 22.1.  A prestação de contas à Secretaria Municipal de Cultura deverá ser efetuada 
até o dia 31 de janeiro de 2022, considerando que o Município de Campinas deverá 
efetuar a prestação de contas à União até o dia 31 de março de 2022, em atendimento 
ao parágrafo 4º do Art. 16 do Decreto Federal 10.464, de 17 de agosto de 2020.”
As demais condições permanecem inalteradas.
Publique-se e encaminhe-se à Comissão Administrativa para as demais providências.
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 MARIANNE ELISABETH BOCKELMANN 
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA INTERINA 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo:  PMC.2020.00015509-45
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 035/2021 - Eletrônico
 Objeto:  Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão de Atlas 
Escolar da Região Metropolitana de Campinas - Geoatlas volume 2.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a favor 
da empresa: 
-  COAN INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI.  no valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cin-
co mil e quinhentos reais) onerando integralmente as dotações do presente exercício.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Procuradoria Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para la-
vratura do Termo de Contrato; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 

 COMUNICADO SME Nº085, DE 28 DE ABRIL DE 2021   
 O Secretário Municipal de Educação de Campinas, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 2º da Resolução SME/Fumec nº 4, de 18 de julho de 2007, com funda-
mento na Ordem de Serviço SMGDP nº 01, de 29 de março de 2021, e considerando a 
necessidade de promover o planejamento de retomada das atividades presenciais com 
qualidade pedagógica e segurança sanitária,
COMUNICA: 
1) As servidoras gestantes e aptas ao trabalho devem observar os procedimentos indi-
cados na Ordem de Serviços SMGDP nº 01 de 2021;
2) As Equipes Gestoras das escolas, de acordo com o indicado pela avaliação médica 
apresentada pelas gestantes, devem planejar as atividades destas servidoras por meio 
do teletrabalho.
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 COMUNICADO GRH Nº 06/2021 
 Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da FUMEC 

 A Área de Recursos Humanos da FUMEC e a Comissão Técnica de Gestão de Carrei-
ras da FUMEC publicam a classifi cação dos servidores habilitados à Evolução Fun-
cional do ano de 2020.
Esta publicação levou em consideração:
1. As leis relativas ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do 
Município de Campinas, publicadas em D.O.M. em 29 de junho de 2007;
a) Lei Municipal nº 12.985, de 28/06/2007 - Quadro de Cargos Geral;
b) Lei Municipal nº 12.987, de 28/06/2007 - Magistério Público Municipal;
c) Lei Municipal nº 12.988, de 28/06/2007 - Fundação Municipal para Educação Co-
munitária;
d) Lei Complementar nº 85, de 04/11/2014 - Fundação Municipal para Educação Co-
munitária;
e) Lei Complementar nº 187, de 27/12/2017 - Fundação Municipal para Educação 
Comunitária;
2. A Resolução FUMEC nº 07/2018, de 26/10/2018, que regulamenta o processo de ava-
liação de desempenho e qualifi cação e os processos de evolução funcional dos servido-
res públicos de carreira da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC;
3. Especifi camente os Art. 30, 31, 32 e 33 da Resolução FUMEC nº 07/2018:

Seção II
Dos Requisitos para Habilitação dos Servidores do Quadro Geral de Cargos e 

do Quadro de Cargos do Magistério para a Progressão Horizontal
Art. 30 O servidor público pertencente ao Quadro Geral de Cargos (Lei Municipal nº 
12.985/07) e ao Quadro de Cargos do Magistério (Lei Municipal nº 12.987/07) estará 
habilitado à Progressão Horizontal quando:
I - tiver adquirido estabilidade até 30 de junho do ano anterior à Evolução Funcional;
II - não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior nos últimos 03 (três) 
anos, dentro do período avaliativo;
III - tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no Grau em que se encontra;
IV - tiver obtido nota superior à média do Grupo a que pertence, considerando as 03 
(três) últimas Avaliações de Desempenho;
V - não tiver sido benefi ciado pela Progressão Vertical no exercício.

Seção III
Dos Requisitos para Habilitação dos Servidores do Quadro Geral de Cargos 

para a Progressão Vertical
Art. 31 O servidor público pertencente ao Quadro Geral de Cargos (Lei Municipal nº 
12.985/07) estará habilitado à Progressão Vertical quando:
I - tiver adquirido estabilidade até 30 de junho do ano anterior à Evolução Funcional;
II - não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior nos últimos 03 (três) 
anos, dentro do período avaliativo;
III - tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no Nível em que se encontra;
IV - tiver obtido nota superior à média do Grupo a que pertence, considerando as 03 
(três) últimas Avaliações de Desempenho;
V - cumprir as exigências defi nidas na legislação vigente.

Seção IV
Dos Requisitos para Habilitação dos Servidores do Quadro de Cargos do Magis-

tério para a Progressão Vertical
Art. 32 O servidor público pertencente ao Quadro de Cargos do Magistério (Lei Mu-
nicipal nº 12.987/07) estará habilitado à Progressão Vertical quando:
I - tiver adquirido estabilidade até 30 de junho do ano anterior à Progressão Vertical;
II - não estiver respondendo a processo de natureza disciplinar até o mês anterior à 
Progressão Vertical;
III - não tiver sofrido pena disciplinar nos últimos 03 (três) anos, dentro do período 
avaliativo;
IV - cumprir as exigências defi nidas na legislação vigente.
Art. 33 O servidor habilitado à Evolução Funcional somente poderá ter os efeitos 
fi nanceiros referentes a uma das formas de progressão, horizontal ou vertical, dentro 
do mesmo ano
§ 1° Havendo a Progressão Vertical e Horizontal no mesmo ano, os servidores habi-
litados, de todos os quadros de cargos, serão classifi cados em 02 (duas) listas, sendo 
uma relativa à Progressão Vertical e outra à Progressão Horizontal, para a seleção 
daqueles que serão contemplados com a movimentação na carreira.
§ 2° As classifi cações serão feitas por ordem decrescente de nota e, em caso de empa-
te, serão utilizados os seguintes critérios:
I - Para o Quadro Geral de Cargos, será contemplado o servidor que, sucessivamente:
a) estiver a mais tempo sem ter obtido uma Progressão Horizontal ou Vertical;
b) tiver obtido a maior nota na última a Avaliação Periódica de Desempenho;
c) tiver maior tempo de efetivo exercício no cargo;
d) tiver maior número de dias efetivamente trabalhados na FUMEC.
II - Para os servidores do Quadro Cargos do Magistério, será contemplado aquele que, 
sucessivamente:
a) estiver a mais tempo sem ter obtido uma Progressão Horizontal ou Vertical;
b) tiver obtido a maior nota na última a Avaliação Periódica de Desempenho;
c) tiver maior número de dias efetivamente trabalhados dentro do interstício;
d) tiver maior tempo de efetivo exercício no cargo;
§ 3º Caso o servidor conste de ambas as listas, a prioridade será para a realização da 
Progressão Vertical.
4. As interposições de recursos, referente às notas da Avaliação de Desempenho, já 
ocorreram nos períodos em que as mesmas foram consolidadas e cientifi cadas no SAD 
FUMEC - Sistema de Avaliação de Desempenho da Fundação Municipal para Edu-
cação Comunitária - FUMEC, não cabendo, portanto, reconsiderações destas notas.

MATRÍ-
CULA LEI GRU-

PO

EFETI-
VAÇÃO 
PROBA-
TÓRIO

2018 2019 2020
NOTA 
FINAL 

(MÉDIA)

CLASS. 
GE-
RAL

CLASS. 
PROG. 

VERTICAL
CLASS. PROG. 
HORIZONTAL

10200 12.985/07 A - 98,840 99,700 97,000 98,513 1 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10407 12.985/07 A - 96,230 96,680 99,900 97,603 2 SEM TÍTU-
LO APTO 1

10393 12.985/07 A - 95,000 95,000 96,880 95,627 3 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

724 12.985/07 A - 89,650 98,170 98,170 95,330 4 SEM TÍTU-
LO APTO 2

1131 12.985/07 A - 95,000 95,000 95,000 95,000 5 SEM TÍTU-
LO APTO 3

10248 12.985/07 A - 95,000 95,000 95,000 95,000 6 1 4

1317 12.985/07 A - 95,000 95,000 95,000 95,000 7 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10213 12.985/07 A - 95,000 95,000 95,000 95,000 8 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10395 12.985/07 A - 95,000 95,000 95,000 95,000 9 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

1129 12.985/07 A - 95,000 95,000 95,000 95,000 10 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

1260 12.985/07 A - 95,000 95,000 95,000 95,000 11 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10173 12.985/07 A - 95,000 95,000 95,000 95,000 12 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10194 12.985/07 A - 95,000 95,000 95,000 95,000 13 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10217 12.985/07 A - 99,960 92,050 92,920 94,977 14 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10229 12.985/07 A - 94,920 95,000 95,000 94,973 15 SEM TÍTU-
LO APTO 5

10394 12.985/07 A - 95,000 94,860 95,000 94,953 16 SEM TÍTU-
LO APTO 6

1149 12.985/07 A - 95,000 94,810 95,000 94,937 17 SEM TÍTU-
LO APTO 7

10176 12.985/07 A - 94,800 95,000 95,000 94,933 18 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO
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10227 12.985/07 A - 94,720 94,720 95,000 94,813 19 SEM TÍTU-
LO APTO 8

10174 12.985/07 A - 94,720 94,820 94,820 94,787 20 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

810 12.985/07 A - 94,180 95,000 95,000 94,727 21 SEM TÍTU-
LO APTO 9

10221 12.985/07 A - 94,080 95,000 95,000 94,693 22 2 INTERSTÍCIO

1411 12.985/07 A - 94,110 94,020 95,900 94,677 23 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

242 12.985/07 A - 94,000 95,000 95,000 94,667 24 SEM TÍTU-
LO APTO 10

1068 12.985/07 A - 94,350 95,000 94,350 94,567 25 SEM TÍTU-
LO APTO 11

10215 12.985/07 A - 95,000 94,860 93,650 94,503 26 SEM TÍTU-
LO APTO 12

10204 12.985/07 A - 94,350 94,360 94,350 94,353 27 SEM TÍTU-
LO APTO 13

659 12.985/07 A - 93,550 94,260 94,800 94,203 28 SEM TÍTU-
LO APTO 14

10214 12.985/07 A - 93,900 93,800 94,840 94,180 29 SEM TÍTU-
LO APTO 15

497 12.985/07 A - 92,430 95,000 95,000 94,143 30 SEM TÍTU-
LO APTO 16

10211 12.985/07 A - 92,390 95,000 95,000 94,130 31 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

1132 12.985/07 A - 94,860 92,900 94,600 94,120 32 SEM TÍTU-
LO APTO 17

1206 12.985/07 A - 94,800 93,100 94,050 93,983 33 SEM TÍTU-
LO APTO 18

MATRÍ-
CULA LEI GRU-
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VERTICAL
CLASS. PROG. 
HORIZONTAL

642 12.985/07 B - 93,610 93,930 93,930 93,823 1 SEM TÍTU-
LO APTO 1

MATRÍ-
CULA LEI GRU-

PO
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10541 12.985/07 C 87,490 - - 95,000 91,245 1 1 1

MATRÍ-
CULA LEI GRU-
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EFETI-
VAÇÃO 
PROBA-
TÓRIO

2018 2019 2020
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GE-
RAL

CLASS. 
PROG. 

VERTICAL
CLASS. PROG. 
HORIZONTAL

10557 12.985/07 D 100,000 - - 99,840 99,920 1 SEM TÍTU-
LO APTO 1

10491 12.985/07 D 94,500 - 99,700 99,900 98,033 2 SEM TÍTU-
LO APTO 2

10510 12.985/07 D 93,600 - 100,000 96,670 96,757 3 1 INTERSTÍCIO

10487 12.985/07 D 97,180 - 95,000 94,720 95,633 4 2 INTERSTÍCIO

10457 12.985/07 D 97,225 - 95,000 94,100 95,442 5 3 INTERSTÍCIO

10236 12.985/07 D - 99,370 92,110 94,720 95,400 6 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10490 12.985/07 D 90,467 - 96,720 98,800 95,329 7 4 3

10461 12.985/07 D 98,650 - 92,940 93,160 94,917 8 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10484 12.985/07 D 94,667 - 95,000 94,720 94,796 9 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10518 12.985/07 D 96,228 - 94,060 94,060 94,783 10 5 INTERSTÍCIO

10524 12.985/07 D 94,970 - - 94,100 94,535 11 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10576 12.985/07 D 94,310 - - - 94,310 12 SEM TÍTU-
LO APTO 4

10517 12.985/07 D 93,760 - 93,400 94,350 93,837 13 6 5

10532 12.985/07 D 90,740 - - 96,860 93,800 14 7 6

10509 12.985/07 D 91,170 - 95,000 95,000 93,723 15 SEM TÍTU-
LO APTO 7
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GE-
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1847 12.985/07 F - 100,000 93,220 93,500 95,573 1 SEM TÍTU-
LO APTO 1
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10577 12.985/07 G 98,810 - - - 98,810 1 SEM TÍTU-
LO APTO 1

10216 12.985/07 G - 98,110 98,510 96,780 97,800 2 SEM TÍTU-
LO APTO 2

10252 12.985/07 G - 99,900 92,500 99,900 97,433 3 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10482 12.985/07 G 91,667 - 99,150 99,900 96,906 4 1 INTERSTÍCIO

1604 12.985/07 G - 100,000 94,930 95,270 96,733 5 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10559 12.985/07 G 93,360 - - 100,000 96,680 6 SEM TÍTU-
LO APTO 3

10520 12.985/07 G 97,008 - 92,500 99,900 96,469 7 2 4

10477 12.985/07 G 98,633 - 94,800 95,300 96,244 8 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO
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10483 12.985/07 I 91,520 - 87,880 91,270 90,223 1 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO
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10478 12.985/07 J 91,717 - 91,320 97,050 93,362 1 SEM TÍTU-
LO APTO 1

MATRÍ-
CULA LEI GRU-
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10142 12.987/07 DA - 100,000 100,000 100,000 100,000 1 SEM TÍTU-
LO APTO 1

10315 12.987/07 DA - 100,000 100,000 100,000 100,000 2 SEM TÍTU-
LO APTO 2

10377 12.987/07 DA - 100,000 100,000 100,000 100,000 3 SEM TÍTU-
LO APTO 3

10072 12.987/07 DA - 100,000 100,000 100,000 100,000 4 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10281 12.987/07 DA - 100,000 100,000 100,000 100,000 5 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10301 12.987/07 DA - 100,000 100,000 100,000 100,000 6 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10371 12.987/07 DA - 100,000 99,910 100,000 99,970 7 SEM TÍTU-
LO APTO 4

10344 12.987/07 DA - 100,000 99,860 99,860 99,907 8 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

478 12.987/07 DA - 99,650 100,000 100,000 99,883 9 1 INTERSTÍCIO

10369 12.987/07 DA - 99,800 99,910 99,910 99,873 10 SEM TÍTU-
LO APTO 5

10299 12.987/07 DA - 100,000 98,400 98,890 99,097 11 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10336 12.987/07 DA - 98,140 98,770 98,540 98,483 12 SEM TÍTU-
LO APTO 6

10003 12.987/07 DA - 100,000 95,000 100,000 98,333 13 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10294 12.987/07 DA - 95,000 100,000 100,000 98,333 14 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10260 12.987/07 DA - 95,000 99,960 100,000 98,320 15 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10111 12.987/07 DA - 94,950 99,910 99,910 98,257 16 SEM TÍTU-
LO APTO 7

10309 12.987/07 DA - 97,430 97,360 99,860 98,217 17 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10261 12.987/07 DA - 99,600 96,740 96,780 97,707 18 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10311 12.987/07 DA - 99,280 94,380 99,380 97,680 19 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10387 12.987/07 DA - 99,380 99,380 94,150 97,637 20 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

607 12.987/07 DA - 92,510 100,000 100,000 97,503 21 SEM TÍTU-
LO APTO 8

10347 12.987/07 DA - 98,760 98,670 95,000 97,477 22 SEM TÍTU-
LO APTO 9

10375 12.987/07 DA - 99,380 99,380 93,300 97,353 23 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10116 12.987/07 DA - 99,200 95,000 96,800 97,000 24 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10243 12.987/07 DA - 95,000 100,000 95,750 96,917 25 SEM TÍTU-
LO APTO 10

10264 12.987/07 DA - 99,400 100,000 91,220 96,873 26 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10366 12.987/07 DA - 99,960 95,000 95,000 96,653 27 2 11

10342 12.987/07 DA - 100,000 94,920 95,000 96,640 28 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10322 12.987/07 DA - 100,000 94,920 95,000 96,640 29 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10388 12.987/07 DA - 100,000 89,860 99,860 96,573 30 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10145 12.987/07 DA - 94,800 94,910 99,910 96,540 31 SEM TÍTU-
LO APTO 12

10324 12.987/07 DA - 95,000 95,000 98,490 96,163 32 SEM TÍTU-
LO APTO 13

10273 12.987/07 DA - 94,220 99,410 94,850 96,160 33 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10291 12.987/07 DA - 95,000 94,860 98,300 96,053 34 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10277 12.987/07 DA - 91,500 95,000 100,000 95,500 35 SEM TÍTU-
LO APTO 14

10192 12.987/07 DA - 95,380 94,910 94,950 95,080 36 SEM TÍTU-
LO APTO 15

10190 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 37 SEM TÍTU-
LO APTO 16

10259 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 38 SEM TÍTU-
LO APTO 17

10310 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 39 SEM TÍTU-
LO APTO 18
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414 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 40 SEM TÍTU-
LO APTO 19

10153 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 41 SEM TÍTU-
LO APTO 20

10266 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 42 SEM TÍTU-
LO APTO 21

10353 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 43 SEM TÍTU-
LO APTO 22

10280 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 44 SEM TÍTU-
LO APTO 23

10396 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 45 SEM TÍTU-
LO APTO 24

10144 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 46 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10391 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 47 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10185 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 48 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10287 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 49 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10305 12.987/07 DA - 95,000 95,000 95,000 95,000 50 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10370 12.987/07 DA - 94,960 95,000 95,000 94,987 51 SEM TÍTU-
LO APTO 25

10133 12.987/07 DA - 95,000 94,920 95,000 94,973 52 SEM TÍTU-
LO APTO 26

10382 12.987/07 DA - 94,950 94,930 95,000 94,960 53 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10151 12.987/07 DA - 95,000 94,910 94,950 94,953 54 SEM TÍTU-
LO APTO 27

10152 12.987/07 DA - 95,000 94,860 95,000 94,953 55 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10405 12.987/07 DA - 94,860 95,000 95,000 94,953 56 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10290 12.987/07 DA - 94,860 95,000 95,000 94,953 57 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10206 12.987/07 DA - 95,000 94,910 94,910 94,940 58 SEM TÍTU-
LO APTO 28

10063 12.987/07 DA - 95,000 94,910 94,910 94,940 59 SEM TÍTU-
LO APTO 29

10107 12.987/07 DA - 95,000 94,910 94,910 94,940 60 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10327 12.987/07 DA - 95,000 94,910 94,910 94,940 61 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10134 12.987/07 DA - 94,810 95,000 95,000 94,937 62 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO
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10481 12.987/07 DB 100,000 - 100,000 100,000 100,000 1 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10475 12.987/07 DB 95,475 - 94,450 99,760 96,562 2 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10479 12.987/07 DB 93,508 - 95,000 100,000 96,169 3 SEM TÍTU-
LO APTO 1

10513 12.987/07 DB 94,627 - 91,620 96,620 94,289 4 SEM TÍTU-
LO APTO 2

10540 12.987/07 DB 90,110 - - 94,600 92,355 - 1 -

MATRÍ-
CULA LEI GRU-
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EFETI-
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PROBA-
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NOTA 
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GE-
RAL
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VERTICAL
CLASS. PROG. 
HORIZONTAL

10414 L.C.85/14 DP 97,097 - 98,960 98,960 98,339 1 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10440 L.C.85/14 DP 96,822 - 98,880 98,880 98,194 2 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10505 L.C.85/14 DP 95,760 - 98,770 98,770 97,767 3 SEM TÍTU-
LO APTO 1

10422 L.C.85/14 DP 96,982 - 98,890 97,420 97,764 4 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10412 L.C.85/14 DP 95,900 - 98,670 98,670 97,747 5 1 INTERSTÍCIO

10421 L.C.85/14 DP 96,580 - 97,440 97,440 97,153 6 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10542 L.C.85/14 DP 94,460 - - 98,720 96,590 7 2 2

10534 L.C.85/14 DP 94,220 - - 98,870 96,545 8 SEM TÍTU-
LO APTO 3

10499 L.C.85/14 DP 96,428 - 94,050 99,050 96,509 9 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10428 L.C.85/14 DP 92,257 - 98,470 98,470 96,399 10 SEM TÍTU-
LO APTO 4

10424 L.C.85/14 DP 96,073 - 94,020 99,020 96,371 11 3 INTERSTÍCIO

10435 L.C.85/14 DP 96,418 - 95,640 96,880 96,313 12 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10502 L.C.85/14 DP 96,485 - 93,900 98,520 96,302 13 SEM TÍTU-
LO APTO 5

10431 L.C.85/14 DP 96,862 - 93,460 98,460 96,261 14 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10442 L.C.85/14 DP 95,892 - 93,750 98,750 96,131 15 SEM TÍTU-
LO APTO 6

10447 L.C.85/14 DP 97,882 - 92,830 96,590 95,767 16 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10450 L.C.85/14 DP 95,947 - 93,030 98,030 95,669 17 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10425 L.C.85/14 DP 96,158 - 93,890 96,400 95,483 18 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10528 L.C.85/14 DP 95,960 - - 94,310 95,135 19 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10495 L.C.85/14 DP 96,362 - 93,930 94,410 94,901 20 SEM TÍTU-
LO APTO 7

10433 L.C.85/14 DP 97,213 - 88,700 98,700 94,871 21 SEM TÍTU-
LO APTO 8

10496 L.C.85/14 DP 96,680 - 93,940 93,940 94,853 22 4 INTERSTÍCIO

10430 L.C.85/14 DP 96,970 - 93,730 93,730 94,810 23 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10415 L.C.85/14 DP 97,110 - 93,340 93,340 94,597 24 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10426 L.C.85/14 DP 96,353 - 93,690 93,690 94,578 25 SEM TÍTU-
LO APTO 9

10453 L.C.85/14 DP 96,967 - 93,020 93,020 94,336 26 SEM TÍTU-
LO APTO 10

10529 L.C.85/14 DP 96,180 - - 92,420 94,300 27 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10503 L.C.85/14 DP 94,290 - 93,990 93,990 94,090 28 SEM TÍTU-
LO APTO 11

10531 L.C.85/14 DP 95,400 - - 91,550 93,475 29 SEM TÍTU-
LO APTO 12

10423 L.C.85/14 DP 94,328 - 93,040 93,040 93,469 30 SEM TÍTU-
LO APTO 13

10417 L.C.85/14 DP 97,763 - 91,240 91,240 93,414 31 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10427 L.C.85/14 DP 94,960 - 92,580 92,580 93,373 32 SEM TÍTU-
LO APTO 14

10545 L.C.85/14 DP 87,025 - - 98,930 92,978 33 5 15

10511 L.C.85/14 DP 94,928 - 91,950 91,950 92,943 34 SEM TÍTU-
LO APTO 16

10563 L.C.85/14 DP 90,540 - - - 90,540 - 6 -

10550 L.C.85/14 DP 87,165 - - 91,450 89,308 - 7 -

10549 L.C.85/14 DP 82,550 - - 92,500 87,525 - 8 -

10416 L.C.85/14 DP 75,130 - 93,430 93,430 87,330 - 9 -

10530 L.C.85/14 DP 73,480 - - 94,140 83,810 - 10 -
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10471 12.987/07 EC 94,660 - 97,630 92,630 94,973 1 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO
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10458 12.987/07 ED 91,650 - 99,670 99,250 96,857 1 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

1110 12.987/07 ED - 95,190 94,670 94,580 94,813 2 SEM TÍTU-
LO APTO INTERSTÍCIO

10527 12.987/07 ED 86,590 - - 96,860 91,725 3 SEM TÍTU-
LO APTO 1

10573 12.987/07 ED 85,240 85,240 - 1 -

10554 12.987/07 ED 70,910 92,780 81,845 - 2 -
  

 Campinas, 05 de março de 2021 
 COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DE CARREIRAS  

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - FUMEC 
  

 COMUNICADO FUMEC/CEPROCAMP Nº 07/2021   
 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições de seu cargo, e considerando as Resoluções FUMEC nº. 04/2015, 
11/2015 e 06/2020,
COMUNICA:
1. O processo de atribuição de aulas/cursos aos Professores de Educação Profi ssional e 
Professores Substitutos de Educação Profi ssional do Centro de Educação Profi ssional 
de Campinas Prefeito Antonio da Costa Santos - CEPROCAMP, para o 2º. semestre do 
ano letivo de 2021, ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:

FASE DESCRIÇÃO DATA/HORÁ-
RIO

PRÉ-ATRI-
BUIÇÃO

ORGANIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS E CURSOS QUE COMPORÃO 
CADA UM DOS EIXOS/ÁREAS PROFISSIONAIS, BEM COMO ES-
TABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA A ORGANIZAÇÃO DOS 
BLOCOS DE AULAS, PELA GESTÃO DO CEPROCAMP.

ATÉ 07 DE 
MAIO DE 2021

PRÉ-ATRI-
BUIÇÃO

INDICAÇÃO, PELOS PROFESSORES, A PARTIR DE DIRETRIZES 
ESTABELECIDAS PELOS SETORES COMPETENTES DA FUMEC/
CEPROCAMP, DE DISCIPLINAS/CURSOS DE MAIOR PROXIMIDA-
DE A UM DETERMINADO CONHECIMENTO ESPECÍFICO, RELA-
TIVOS A CADA EIXO/ÁREA DE ATUAÇÃO DOS PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERVIRÁ COMO PARÂMETRO 
PARA A ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE AULAS. NÃO OCOR-
RENDO A INDICAÇÃO, AS DISCIPLINAS SERÃO ALOCADAS 
NO(S) BLOCO(S) PELA GESTÃO DO CEPROCAMP.

ATÉ 19 DE 
MAIO DE 2021

FASE I

ATRIBUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, ATRAVÉS DOS BLO-
COS DE AULAS/CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO CEPROCAMP, 
AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL QUE SE 
ENCONTRAM EM REGIME JURÍDICO DENOMINADO TITULAR 
DE CARGO EFETIVO (EXCETO SUBEIXO ENFERMAGEM).

23 DE JUNHO 
DE 2021 - 8H00

FASE I

ATRIBUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, ATRAVÉS DOS BLO-
COS DE AULAS/CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO CEPROCAMP, 
AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SUBEI-
XO ENFERMAGEM, QUE SE ENCONTRAM EM REGIME JURÍDICO 
DENOMINADO TITULAR DE CARGO EFETIVO.

23 DE JUNHO 
DE 2021 - 13H30
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FASE II

ATRIBUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, ATRAVÉS DOS BLO-
COS DE AULAS/CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO CEPROCAMP, 
AOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIO-
NAL DO SUBEIXO ENFERMAGEM, QUE SE ENCONTRAM EM RE-
GIME JURÍDICO DENOMINADO TITULAR DE CARGO EFETIVO.

23 DE JUNHO 
DE 2021 - 14H30

FASE II

ATRIBUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, ATRAVÉS DOS 
BLOCOS DE AULAS/CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO CE-
PROCAMP, AOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRAM EM REGIME JURÍDICO 
DENOMINADO TITULAR DE CARGO EFETIVO (EXCETO SUBEI-
XO ENFERMAGEM).

25 DE JUNHO 
DE 2021 - 8H00

FASE III

ATRIBUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO, ATRAVÉS DE AULAS/
CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO CEPROCAMP, AOS PROFES-
SORES SUBSTITUTOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL QUE SE 
ENCONTRAM EM REGIME JURÍDICO DENOMINADO TITULAR 
DE CARGO EFETIVO, E QUE NÃO TIVERAM OS BLOCOS DE 
AULAS/CURSOS DE SUA JORNADA TOTAL OU PARCIAL ATRIBU-
ÍDOS NA FASE II.

25 DE JUNHO 
DE 2021 - 09H00

FASE IV
ATRIBUIÇÃO DE CARGA SUPLEMENTAR DE TRABALHO DO-
CENTE (CSTD) AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO PROFISSIO-
NAL E PROFESSORES SUBSTITUTOS DE EDUCAÇÃO PROFIS-
SIONAL.

25 DE JUNHO 
DE 2021 - 09H30

FASE V

ATRIBUIÇÃO DE AULAS/CURSOS, EM CARÁTER DE SUBSTI-
TUIÇÃO AO LONGO DO PERÍODO LETIVO, AOS PROFESSORES 
TITULARES DE CARGO EFETIVO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL.

SEMANAL-
MENTE, ÀS 
SEGUNDAS 
E QUARTAS-
-FEIRAS, ÀS 

9 HORAS. EM 
CASO DE ATRI-

BUIÇÃO EX-
TRAORDINÁ-
RIA, HAVERÁ 

CONVOCAÇÃO 
PUBLICADA NO 

DOM.

2. A defi nição do local, do período de funcionamento e a organização do horário dos 
cursos oferecidos pelo CEPROCAMP têm como diretrizes, além de outras estabelecidas 
pelos setores competentes da FUMEC/CEPROCAMP, a ampliação da demanda pelas 
vagas ofertadas, a redução da evasão de alunos no decorrer do percurso educacional e 
as condições de funcionamento dos locais onde ocorrem as aulas teóricas e/ou práticas. 

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na  Fundação Municipal para Educação Comunitária, com Instru-
mento Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do 
Estado de São Paulo ( www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br) :
 Pregão Eletrônico   nº  -  "020/  20  21" 
 Processo Administrativo  nº  FUMEC.2021.00000413-54 
 Objeto:  Contratação de  SOCIEDADE  para a prestação de  SERVIÇOS DE AGEN-
TE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS , visando atender estudantes regularmen-
te matriculados e com frequência regular em cursos de ensino profi ssional, de nível 
médio ou superior, vinculados à estrutura do ensino público ou privado do país, para 
preenchimento de oportunidades de estágio curricular supervisionado, no âmbito da 
Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, mediante pagamento de 
taxa de administração por estudante, conforme condições e especifi cações constantes 
do  ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 
 DATA DO INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ESCRITA: 
03/05/2021 
 DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:  13/05/2021-9:00 h. 
 OFERTA DE COMPRA- OC N°824402801002021OC00022 
Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos até site da BEC: 
( www.bec.sp.gov.br  ou  www.bec.fazenda.sp.gov.br),  através da opção: Edital    

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 JULIO KATSUHIKO YOSHINO 
 Gestor Público Adm e Financeiro - FUMEC 

  

 PORTARIA FUMEC Nº 46/2021 
 (Republicada por conter incorreções) 

 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,  
RESOLVE:  
  Artigo 1º  Exonerar, a pedido, a partir de 14/04/2021, o servidor Ricardo Maçaneiro 
Filho, matrícula 10462, ocupante do cargo de Agente Administrativo e nomeado pela 
PORTARIA FUMEC Nº 29/2015, publicada em DOM de 05/05/2015, junto à Funda-
ção Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
 Artigo 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - JRT 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - DECISÕES 
- 3ª CÂMARA JULGADORA - SESSÃO DE 28/04/2021 

(REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA - PORTARIA 
MUNICIPAL SMF Nº 01/2020, DOM DE 30/06/2020)   

  01) PROTOCOLO 2015/03/07525
Interessado(a): ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
Advogado(a): Mirele Guimarães de Freitas - OAB/SP 302.793
Tributo/Assunto: IPTU - Imunidade Tributária
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/00514
Relator(a): João Henrique Marcelino 
Dando continuidade aos debates, após a leitura do voto vista do julgador Paulo César 
Adani, os integrantes da 3ª Câmara decidiram, com base nesta manifestação, deter-
minar a notifi cação do contribuinte para, no prazo de 10 dias, contados a partir da 
publicação da presente, carrear aos autos a documentação contábil comprobatória do 
recebimento dos alugueres relacionados ao imóvel objeto do pedido de imunidade do 
presente protocolado. Após, à Representação Fiscal para manifestação, encaminhando 
os autos ao julgador Paulo César Adani, para prolação de voto e oportuna inclusão na 

pauta de julgamentos. Acompanharam o julgamento, pelo contribuinte, a Dra. Lilian 
Barros de Assis, OAB/SP 251.821 e Dr. Fábio Augusto Nogueira, OAB/SP 397.027.

 02) PROTOCOLO SEI PMC.2017.00040541-17 
Interessado(a): BOA VISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
Advogado(a): Ana Paula Moro de Souza - OAB/SP 273.460 
Tributo/Assunto: IPTU e Taxas - Revisão de Lançamento 
Recurso Voluntário: Protocolo SEI PMC.2020.00037809-30
Relator(a): Carlos Eduardo de Oliveira
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO - REVISÃO DE IPTU - EXERCÍCIOS 
DE 2014 A 2016 - LANÇAMENTO EM REEMISSÃO 2017 - ARTIGO 142 
DO CTN - NULIDADE AFASTADA - CONDOMÍNIO INSTITUÍDO APÓS A 
APROVAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DA LEI 12.445/2005 
- BASE DE CÁLCULO FIXADA PELA MUNICIPALIDADE POR MEIO DE 
ATO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE - VALOR VENAL FIXADO 
CONFORME METODOLOGIA PREVISTA EM LEI - INEXISTÊNCIA DE 
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, QUANTIFICAÇÃO E AN-
TERIORIDADE - TAXAS DE LIXO E SINISTRO - ARTIGOS 88 E 89 DA LEI 
13.104/2007 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
Após a leitura de relatório e voto do relator, os integrantes da 3ª Câmara decidiram, por 
unanimidade, CONHECER O RECURSO VOLUNTÁRIO, afastar a preliminar de 
nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a r. decisão 
de primeira instância administrativa, publicada no DOM de 13.07.2020, que indeferiu 
o pedido de revisão do IPTU, exercícios 2014 a 2016, lançado retroativamente em 
setembro/2017, para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº. 3323.3436.0810.08010, 
vez que os lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 foram 
corretamente constituídos, haja vista que o loteamento foi aprovado após a publicação 
da Planta Genérica de Valores (PGV) contida na Lei Municipal nº 12.446/05, estando 
em conformidade com o disposto nos §§ 4º e 5º do artigo 16 da Lei Municipal nº 
11.111/01, com redação vigente à época do lançamento, bem como os lançamentos da 
Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro foram corretamente constituídos, nos exatos termos 
das disposições contidas nas Leis Municipais nº 6.355/90 e 6.361/90, observado o dis-
posto no artigo 89 da Lei 13.104/07, fi cando prejudicada a análise quanto à alegação 
de inconstitucionalidade das Taxas de Lixo e de Combate a Sinistros, nos termos do 
art. 88 da Lei 13.104/07, devendo ser convertidos em renda os depósitos administrati-
vos relacionados aos lançamentos impugnados, exercícios 2014 a 2016, nos termos do 
artigo 102, I, da Lei 13.104/07.

 03) PROTOCOLO SEI PMC.2017.00040544-51
Interessado(a): BOA VISTA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
Advogado(a): Ana Paula Moro de Souza - OAB/SP 273.460 
Tributo/Assunto: IPTU e Taxas - Revisão de Lançamento 
Recurso Voluntário: Protocolo SEI PMC.2020.00037820-45
Relator(a): Carlos Eduardo de Oliveira
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO - REVISÃO DE IPTU - EXERCÍCIOS 
DE 2014 A 2016 - LANÇAMENTO EM REEMISSÃO 2017 - ARTIGO 142 
DO CTN - NULIDADE AFASTADA - CONDOMÍNIO INSTITUÍDO APÓS A 
APROVAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DA LEI 12.445/2005 
- BASE DE CÁLCULO FIXADA PELA MUNICIPALIDADE POR MEIO DE 
ATO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE - VALOR VENAL FIXADO 
CONFORME METODOLOGIA PREVISTA EM LEI - INEXISTÊNCIA DE 
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, QUANTIFICAÇÃO E AN-
TERIORIDADE - TAXAS DE LIXO E SINISTRO - ARTIGOS 88 E 89 DA LEI 
13.104/2007 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
Após a leitura de relatório e voto do relator, os integrantes da 3ª Câmara decidiram, por 
unanimidade, CONHECER O RECURSO VOLUNTÁRIO, afastar a preliminar de 
nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a r. decisão 
de primeira instância administrativa, publicada no DOM de 14.07.2020, que indeferiu 
o pedido de revisão do IPTU, exercícios 2014 a 2016, lançado retroativamente em se-
tembro/2017, para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº. 3323.34.36.0810.04012, 
vez que os lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 foram 
corretamente constituídos, haja vista que o loteamento foi aprovado após a publicação 
da Planta Genérica de Valores (PGV) contida na Lei Municipal nº 12.446/05, estando 
em conformidade com o disposto nos §§ 4º e 5º do artigo 16 da Lei Municipal nº 
11.111/01, com redação vigente à época do lançamento, bem como os lançamentos da 
Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro foram corretamente constituídos, nos exatos termos 
das disposições contidas nas Leis Municipais nº 6.355/90 e 6.361/90, observado o dis-
posto no artigo 89 da Lei 13.104/07, fi cando prejudicada a análise quanto à alegação 
de inconstitucionalidade das Taxas de Lixo e de Combate a Sinistros, nos termos do 
art. 88 da Lei 13.104/07, devendo ser convertidos em renda os depósitos administrati-
vos relacionados aos lançamentos impugnados, exercícios 2014 a 2016, nos termos do 
artigo 102, I, da Lei 13.104/07.

 04) PROTOCOLO SEI 2018.00002564-32
Interessado(a): RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RURAIS LTDA
Advogado(a): Aline dos Santos Oliveira - OAB/SP 354.429 
Tributo/Assunto: IPTU e Taxas - Revisão de Lançamento 
Recurso Voluntário: Protocolo 2018/03/07354
Relator(a): José Antonio Khattar
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO - REVISÃO DE IPTU E TAXA DE LIXO 
- CRÉDITO TRIBUTÁRIO CORRETAMENTE CONSTITUÍDO - LANÇA-
MENTO EM CONFORMIDADE COM DADOS CADASTRAIS E COM BASE 
NA SITUAÇÃO FÁTICA DO IMÓVEL QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO 
GERADOR - APLICAÇÃO DO ART. 20 DA LEI MUNICIPAL 11.111/01 - IM-
POSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA, APLICAÇÃO OU A EFICÁ-
CIA À LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
Após a leitura de relatório e voto do relator, os integrantes da 3ª Câmara decidiram, 
por unanimidade, CONHECER O RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PRO-
VIMENTO, mantendo-se a decisão de primeira instância hígida por seus próprios e 
jurídicos fundamentos, estando os créditos tributários regularmente constituídos de 
acordo com os dados cadastrais do imóvel e o disposto nos arts. 10, 11, 15, 16, 16A, 
16B, VI, 17, III, 18, 18A, 18E, 18M, 19, § 2º, V, 19A, §§ 1° e 3°, V, e 18B, todos da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, alterada pela Lei Complementar n° 181/2017, assim como 
de acordo com o determinado no anexo I da Lei Municipal n° 15.499/2017, que insti-
tui a Planta Genérica de Valores do Município de Campinas, e alterações, notadamente 
as trazidas pela Lei Complementar n° 181/2017, combinados com o disposto no anexo 
I da Lei Municipal n° 15.499/2017, e de acordo com o disposto na Lei Municipal n° 
6.355/1990, alterada pela Lei Complementar n° 178/2017.

 05) PROTOCOLO SEI 2018.00002570-81
Interessado(a): RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RURAIS LTDA
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Advogado(a): Aline dos Santos Oliveira - OAB/SP 354.429 
Tributo/Assunto: IPTU e Taxas - Revisão de Lançamento 
Recurso Voluntário: Protocolo 2018/03/07353
Relator(a): José Antonio Khattar
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO - REVISÃO DE IPTU E TAXA DE LIXO 
- CRÉDITO TRIBUTÁRIO CORRETAMENTE CONSTITUÍDO - LANÇA-
MENTO EM CONFORMIDADE COM DADOS CADASTRAIS E COM BASE 
NA SITUAÇÃO FÁTICA DO IMÓVEL QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO 
GERADOR - APLICAÇÃO DO ART. 20 DA LEI MUNICIPAL 11.111/01 - IM-
POSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA, APLICAÇÃO OU A EFICÁ-
CIA À LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
Após a leitura de relatório e voto do relator, os integrantes da 3ª Câmara decidiram, 
por unanimidade, CONHECER O RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PRO-
VIMENTO, mantendo-se a decisão de primeira instância por seus próprios funda-
mentos, estando os créditos tributários regularmente constituídos de acordo com os 
dados cadastrais do imóvel e o disposto nos arts. 10, 11, 15, 16, 16A, 16B, VI, 17, III, 
18, 18A, 18E, 18M, 19, § 2º, V, 19A, §§ 1° e 3°, V, e 18B, todos da Lei Municipal 
n° 11.111/2001, alterada pela Lei Complementar n° 181/2017, assim como de acor-
do com o determinado no anexo I da Lei Municipal n° 15.499/2017, que institui a 
Planta Genérica de Valores do Município de Campinas, e alterações, notadamente as 
trazidas pela Lei Complementar n° 181/2017, combinados com o disposto no anexo 
I da Lei Municipal n° 15.499/2017, e de acordo com o disposto na Lei Municipal n° 
6.355/1990, alterada pela Lei Complementar n° 178/2017.

 06) PROTOCOLO SEI 2018.00004453-24
Interessado(a): FREMPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Advogado(a): Thiago Pédico Saragiotto - OAB/SP 169.739 
Tributo/Assunto: IPTU - Revisão de Lançamento 
Recurso Voluntário: Protocolo SEI PMC.2019.00046463-08
Relator(a): João Henrique Marcelino 
Após a leitura de relatório e voto do relator, o julgamento foi adiado em razão de pe-
dido de vistas pelo nobre julgador, Dr. José Antônio Khattar, nos do artigo 24 da Lei 
Municipal 8.129/1994 c.c. artigo 28 do Decreto Municipal 11992/1995.

 07) PROTOCOLO SEI PMC.2018.00004746-93
Interessado(a): ALTO DA GÁVEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Advogado(a): Eduardo Frediani Duarte Mesquita - OAB/SP 259.400 
Tributo/Assunto: IPTU - Revisão de Lançamento 
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/01432
Relator(a): André dos Santos Mattos Almeida 
Após a leitura de relatório, com base no artigo 9º, inciso II, da Lei 13.104/2007, o 
nobre relator André dos Santos Mattos Almeida declarou-se impedido para conhecer e 
julgar o Recurso Administrativo interposto pelo Contribuinte, tendo sido determinado 
pela Presidência da Câmara o encaminhamento dos autos para a Presidência desta E. 
Junta de Recursos Tributários, para que seja sorteado novo Relator. Acompanhou o 
julgamento, pelo contribuinte, a Dra. Yara Siqueira faria Mendes, OAB/SP 229.337.

 08) PROTOCOLO SEI PMC. 2018.00005120-21
Interessado(a): ALDO PESSAGNO NETO / EMÍLIO AYUSO NETO / MICHE-
LE APARECIDA BARBUTTI AYUSO
Advogado(a): Emílio Ayuso Neto - OAB/SP 263.000 
Tributo/Assunto: IPTU - Revisão de Lançamento 
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/00490
Relator(a): Paulo Cesar Adani 
Após a leitura de relatório e voto do relator, os integrantes da 3ª Câmara decidiram, 
por unanimidade, CONVERTER o julgamento em diligência, determinando que a 

Área de Avaliação Imobiliária, do Departamento de Receitas Imobiliária - AAI/DRI/
SMF, realize a avaliação do imóvel em epígrafe, para saber qual o seu real valor, nos 
termos do Artigo 16-A, §2º da Lei Municipal 11.111/01.

 09) PROTOCOLO SEI PMC.2018.00005794-44 
Interessado(a): N.G. BOSCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Advogado(a): André Laubenstein Pereira - OAB/SP 201.334 
Tributo/Assunto: IPTU - Revisão de Lançamento 
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/01097
Relator(a): Brenno Menezes Soares
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO - IPTU - BASE DE CÁLCULO - IM-
PUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO (VALOR VENAL DO TERRENO E DA 
CONSTRUÇÃO) - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL 
15.499/2017 C/C ARTIGOS 16 E 21 DA LEI MUNICIPAL 11.111/01 - VALOR 
VENAL APURADO CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS - PLANTA GENÉRI-
CA DE VALORES - PEDIDO EXTENSÍVEL A EXERCÍCIOS ANTERIORES 
- NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO POR SE TRATAR DE PEDIDO 
ESTRANHO AO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE 
E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
Após a leitura de relatório e voto do relator, os integrantes da 3ª Câmara decidiram, 
por unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO VOLUNTÁRIO 
e, nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a decisão 
exarada em primeira instância administrativa, publicada no Diário Ofi cial do Muni-
cípio em 28/05/2019, que indeferiu o pedido de revisão dos lançamentos de IPTU 
relativo aos exercícios de 2018 e 2019 (imóveis de códigos 3162.23.45.0001.01001 a 
3162.23.45.0001.01004). Acompanhou a sessão de julgamentos e sustentou oralmen-
te, pelo contribuinte, nos termos do artigo 23 do Decreto Municipal 11992/1995, o Dr. 
André Laubenstein Pereira, OAB/SP 201.334. 

 10) PROTOCOLO SEI PMC.2018.00005798-78 
Interessado(a): SANTA ROBERTA LTDA
Advogado(a): André Laubenstein Pereira - OAB/SP 201.334 
Tributo/Assunto: IPTU - Revisão de Lançamento 
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/01057
Relator(a): Brenno Menezes Soares
EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO - IPTU - BASE DE CÁLCULO - IM-
PUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO (VALOR VENAL DO TERRENO E DA 
CONSTRUÇÃO) - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL 
15.499/2017 C/C ARTIGOS 16 E 21 DA LEI MUNICIPAL 11.111/01 - VALOR 
VENAL APURADO CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS - PLANTA GENÉRI-
CA DE VALORES - PEDIDO EXTENSÍVEL A EXERCÍCIOS ANTERIORES 
- NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO POR SE TRATAR DE PEDIDO 
ESTRANHO AO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE 
E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO .
Após a leitura de relatório e voto do relator, os integrantes da 3ª Câmara decidiram, 
por unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO VOLUNTÁRIO e, 
nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a decisão exa-
rada em primeira instância administrativa, publicada no Diário Ofi cial do Município 
em 03/05/2019, que indeferiu o pedido de revisão dos lançamentos de IPTU relativo 
aos exercícios de 2018 e 2019 (imóvel de código 3162.23.45.0001.01007). Acompa-
nhou a sessão de julgamentos e sustentou oralmente, pelo contribuinte, nos termos do 
artigo 23 do Decreto Municipal 11992/1995, o Dr. André Laubenstein Pereira, OAB/
SP 201.334. 

 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 
 Presidente da 3ª Câmara Julgadora 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
ERRATA   

 Processo: PMC.2021.00007409-53
Interessado: ANTONIA AMBRIZI SANCHES
Código Cartográfi co: 3441.22.34.0441.01001
Consubstanciado nas disposições do artigo 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se erro no nome do interessado constante da decisão publicada no D.O.M. em 19/03/2021, 
retifi co a referida decisão nos seguintes termos:
ERRATA
ONDE LÊ-SE: "ANTONIO AMBRIZI SANCHES"
LEIA-SE: "ANTONIA AMBRIZI SANCHES"
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 
 Edital de Notifi cação  

Fica NOTIFICADO o Sujeito Passivo, na condição de Responsável Tributário, do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN, incidente sobre os 
Serviços de Construção Civil e congêneres, nos termos do art. 30, incisos I a VI, §1º e 2º da Lei Municipal nº 13.104/2007, apurado a partir do protocolo abaixo identifi cado, 
com fundamento na Legislação Tributária Municipal, em especial o art. 2º, subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da Lista de Serviços, c/c art. 16, inciso V ou art. 14, incisos II e V, art. 22, § 
3º, art. 27, inciso II, artigo 30, inciso I, alínea b, e artigo 30C, todos previstos na Lei Municipal n. 12.392/05 e alterações; e a Resolução SMF n.º 001/2016. Pode o Responsável 
Tributário efetuar o pagamento, o parcelamento, ou apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que se considera efetuada a notifi cação, nos termos 
dos artigos 22, inciso III, c/c. o art. 29, I e 34 da Lei Municipal n.º 13.104/2007.

INSCRI-
ÇÃO MO-
BILIÁRIA

NÚMERO 
DA GUIA

NÚMERO DO 
PROTOCOLO SUJEITO PASSIVO ENDEREÇO DA OBRA SERVICO

AREA 
TRIBU-
TADA 

(A)

VALOR 
DO M2 

EM UFIC 
(B)

BASE DE 
CÁLCULO 
EM UFIC 

(AXB)

FATO GE-
RADOR

ISSQN DE-
VIDO R$

4344308 034590/2021 2016/11/19405 RAQUEL DE FREITAS MON-
TOYA OLIVEIRA RUA FRANCISCO JOSÉ MARQUES DE ANDRADE 49 CONSTRUÇÃO 377,08 319,9250 120.637,32 12/08/2019 22.852,33

    ALPHAVILLE DOM PEDRO 2       

    13097240       

4204166 034591/2021 2016/11/11826 JOSE MOACYR DORETTO 
NASCIMENTO RUA SECUNDINO DE SOUZA BAETA 275 CONSTRUÇÃO 408,58 319,9250 127.715,66 20/02/2019 24.193,18

    LOTEAMENTO PARQUE DAS SAPUCAIAS       

    13098594       

4254465 034592/2021 2016/11/19431 SERGIO LUIS SPINA RUA PLACE DE LA CONCORDE 26 CONSTRUÇÃO 270,42 319,9250 85.874,27 07/02/2019 16.267,16

    VILLE SAINTE HÉLÈNE       

    13105827       

4877080 034593/2021 2018/11/6101 FABIO MORAIS FERREIRA RUA DOUTOR ANTÔNIO HOSSRI 932 CONSTRUÇÃO 147,13 297,4833 43.768,72 25/03/2019 8.291,11

    CIDADE UNIVERSITÁRIA       
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    13083370       

4343921 034594/2021 2017/99/127 RODRIGO MARINO RUA ALEXANDRE JAROSZ JUNIOR 34 CONSTRUÇÃO 320,81 319,9250 100.235,70 14/11/2018 18.987,65

    LOTEAMENTO PARQUE DOS ALECRINS       

    13098580       

4807260 034595/2021 2017/11/13613 ARNALDO RAMIREZ RUA MASSAO MURAYAMA 395 CONSTRUÇÃO 95,87 231,1325 22.158,67 28/08/2018 4.197,52

    PARQUE JAMBEIRO       

    13042630       

5127815 034596/2021 2018/11/2263 ALUISIO MARCELO REDIGOLO RUA JORGE WHITEMANN 56 CONSTRUÇÃO 109,02 297,4833 32.431,63 21/02/2018 6.143,52

    JARDIM GARCÍA       

    13061080       

5508541 034597/2021 2019/11/05722 POTIM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA. RUA ONZE DE AGOSTO 445 DEMOLIÇÃO 104 297,4833 3.093,83 07/08/2019 586,06

    CENTRO       

    13013100       

5508533 034598/2021 2019/11/05721 POTIM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA. RUA ONZE DE AGOSTO 443 DEMOLIÇÃO 137 297,4833 4.075,52 07/08/2019 772,03

    CENTRO       

    13013100       

5508576 034599/2021 2019/11/05724 POTIM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA. RUA BARRETO LEME 278 DEMOLIÇÃO 176,5 241,5904 4.264,07 07/08/2019 807,74

    CENTRO       

    13010200       

3889793 034601/2021 2016/11/2313 EDUARDO FERREIRA SALLES RUA MARCOS AUGUSTO PINTO 104 CONSTRUÇÃO 264,41 319,9250 80.947,42 03/04/2018 15.333,87

    SWISS PARK       

    13049507       

4311302 034611/2021 2017/11/3917 ROBERTO CESAR DE SOUZA RUA FRANCISCO FERREIRA VEIGA 170 CONSTRUÇÃO 199,84 297,4833 59.449,06 12/07/2018 11.261,44

    JARDIM IBIRAPUERA       

    13060289       

4782410 034623/2021 2017/11/13847 JOSE LUIZ NASCIMENTO 
UNGARI RUA ANTONIO HADDAD 125 CONSTRUÇÃO 180 241,5904 23.047,72 26/12/2018 4.365,93

    127       

    PARQUE VIA NORTE       

    13065702       

4120973 034624/2021 20140/3/16.084 NOVA CAMPINAS EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS LTDA RUA ARQUITETO JOSÉ AUGUSTO SILVA 1281 CONSTRUÇÃO 21.724,01 239,6412 5.188.204,42 16/05/2019 382.686,45

    PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CÂNDIDA       

    13087570       

1500171 034625/2021 2008/11/7968 SILVANA DE ANDRADE SPRAN-
GER CORREIA DE OLIVEIRA RUA MIGUEL MARTINS JÚNIOR 20 CONSTRUÇÃO 26,2 319,9250 4.622,92 13/12/2018 875,72

    SWISS PARK       

    13049396       

2469359 034626/2021 SEI-
202000021825-83 RICARDO OLIVEIRA DANTAS RUA DOUTOR SALLES OLIVEIRA 2199 CONSTRUÇÃO 17,51 241,5904 4.230,25 10/04/2018 801,34

    VILA INDUSTRIAL       

    13035500       

3338215 034627/2021 SEI-
201900002186-03 ELVIO ANTONIO ARMENTINO RUA LUSITANA 1490 CONSTRUÇÃO 497,48 241,5904 120.186,39 10/12/2018 22.766,91

    CENTRO       

    13015122       

5731348 034628/2021 SEI-
201900045824-91

MARCELO JOUBERT DE AN-
DRADE HUDSON AVENIDA GUARANI 1207 CONSTRUÇÃO 71,75 319,9250 19.755,37 22/03/2018 3.742,26

    JARDIM GUARANI       

    13100211       

4302575 034629/2021 SEI 
2021.00013894-86 VAGNER CESAR GASPARINI RUA DOUTOR SYLVIO CARVALHAES 545 DEMOLIÇÃO 126 297,4833 3.748,29 31/10/2016 497,03

    JARDIM CAMPOS ELÍSEOS       

    13060860       

5544165 034630/2021 2019-11-4249 PAULO HENRIQUE VALIM RUA CÔNEGO JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA 139 CONSTRUÇÃO 79,5 231,1325 18.375,03 29/01/2020 3.480,78

    JARDIM CAMPOS ELÍSEOS       

    13060021       

5104734 034631/2021 2018-99-609 ALEIXO ROBERTO GALBIATTI RUA DEJAIR MENAS 424 CONSTRUÇÃO 97,4 231,1325 22.512,31 06/01/2020 4.264,51

    RESIDENCIAL CITTÁ DI SALERNO       

    13057029       

3799000 034632/2021 SEI-
2019.00014789-86 THIAGO BRINER NETO RUA SARGENTO MAURO MARQUES DA SILVA 200 CONSTRUÇÃO 311,6 319,9250 95.983,90 10/02/2018 18.182,23

    SWISS PARK       

    13049388       

4621077 034633/2021 2016/99/356 ANDRE DA ROCHA LINO RUA ESTELLA MARIA DOS SANTOS 91 CONSTRUÇÃO 214,58 297,4833 63.833,97 18/12/2018 12.092,07

    CHÁCARA SÃO RAFAEL       

    13098031       

 034634/2021 2010-11-13044 IBIPORÃ PARTICIPAÇÕES E 
AGROPECUÁRIA LTDA RUA PEDRO STANCATO 170 DEMOLIÇÃO 253,45 241,5904 6.123,11 07/08/2019 1.159,90

    CAMPO DOS AMARAES       

    13082050       

4805917 034635/2021 2018-11-1902 FABRICIO PANTALEAO GARCIA RUA DOUTOR ROQUE JOSÉ BALBO 78 CONSTRUÇÃO 277,9 319,9250 85.547,95 13/01/2020 11.049,09

    RESID. ZERMATT       

    RESIDENCIAL SWISS PARK       

    13049402       

5665256 034636/2021 2019-11-4069 JONAS MANSUR DUARTE RUA ULISSES LELOT FILHO 501 CONSTRUÇÃO 69,42 231,1325 16.045,22 19/11/2019 3.039,45

    JARDIM SÃO JUDAS TADEU       

    13059722       

2673509 034637/2021 2013/11/687 NAJALA CAMARGOS DA SILVA 
SANTOS RUA WALDEMAR GONZALEZ 12 CONSTRUÇÃO 297,81 319,9250 93.037,39 18/04/2018 17.624,07

    SWISS PARK       
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    13049564       

3788245 034638/2021 2015-99-294 L. YAGO FARMÁCIA DE MANI-
PULAÇÃO - EIRELI AVENIDA CORONEL SILVA TELLES 347 REFORMA 431,08 241,5904 31.243,44 20/03/2019 5.918,44

    LOTES UNIFICADOS 37 E 36       

    CAMBUÍ       

    13024000       

4751990 034639/2021 2019-99-852 MARIO EDUARDO DE FARIA 
MANTOVANI AVENIDA OROSIMBO MAIA 360 REFORMA 43,5 241,5904 3.152,75 01/07/2019 597,23

    CONJ 209 - CONDOMINIO ESCRITORIOS DESIGN       

    CENTRO       

    13010211       

5950643 034640/2021 2001-0-18476 OLGA PAVOSKI RUA QUINTA DA BOA VISTA 38 CONSTRUÇÃO 18,66 297,4833 5.551,04 21/02/2019 1.051,53

    CAMINHOS DE SAN CONRADO       

    13104154       

2558033 034641/2021 2012-11-10841 OSIRIS PEDROSO RUA ANTONIO DE SÁ 142 CONSTRUÇÃO 260,2 319,9250 83.244,49 02/08/2019 15.769,00

    PARQUE DOS ALECRINS       

    13098582       

4823796 034642/2021 2018/11/696 RODRIGO BASTON FERREIRA RUA IRMÃOS BIERREMBACH 36 CONSTRUÇÃO 158,48 241,5904 38.287,25 18/09/2018 7.252,75

    CAMBUÍ       

    13024150       

4127072 034643/2021 2016/11/13906 PAULO FERNANDES DE 
OLIVEIRA RUA ADVOGADO NORALDINO FREITAS 88 CONSTRUÇÃO 350,85 319,9250 109.225,59 10/12/2018 20.690,60

    SWISS PARK       

    13049320       

5811856 034644/2021 2016/11/11885 BELTA ADMINISTRACAO DE 
BENS PROPRIOS LTDA AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 206 CONSTRUÇÃO 657,36 241,5904 158.811,87 08/08/2016 21.058,61

    VILA NOVA       

    13073035       

4020340 034645/2021 2016/11/9479 CONDOMINIO EDIFICIO SERRA 
NEGRA RUA DONA PRESCILIANA SOARES 144 REFORMA 50 254,1687 3.812,53 05/01/2018 722,21

    CAMBUÍ       

    13025080       

 034646/2021 1961/0/20968 INES MENDES PEDREIRA RUA SANTA FILOMENA 176 CONSTRUÇÃO 17,68 297,4833 5.259,50 02/08/2016 697,42

    JARDIM INTERLAGOS       

    13033480       

4440307 034647/2021 2017/11/3493 VAGNER FERNANDES MAR-
GONARI RUA BARATA RIBEIRO 504 REFORMA 73,5 241,5904 5.327,07 15/01/2018 1.009,11

    VILA ITAPURA       

    13023030       

5037239 034648/2021 1969-0-9079 CLODOMIRO ALVINO DE 
ARAUJO RUA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO 491 DEMOLIÇÃO 203,9 241,5904 4.926,03 22/08/2019 933,14

    VILA NOVA       

    13073068       

3394182 034649/2021 2015/11/8858 JOSE NADIR EVANGELISTA RUA ADELINO MARTINS 262 CONSTRUÇÃO 748,01 241,5904 180.712,04 10/03/2017 23.962,60

    MANSOES SANTO ANTONIO       

    13087510       

4540093 034650/2021 2017/11/12256 A C SANTOS ADMINISTRACAO 
DE IMOVEIS LTDA RUA JOSÉ ORIDES CORDEIRO 23 DEMOLIÇÃO 481,7 241,5904 11.637,41 22/03/2018 2.204,47

    JARDIM SANTA GENEBRA II (BARÃO GERALDO)       

    13084786       

4434676 034651/2021 2017/99/343 PAZZOTO PISCIOTTA & BELO 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS RUA COMENDADOR TORLOGO DAUNTRE 74 REFORMA 44,97 241,5904 3.259,30 23/10/2018 617,41

    CORNERVIEW 601       

    CAMBUÍ       

    13025270       

4321685 034652/2021 2017/99/125 LEONARDO AVILA FERREIRA RUA MARIA MONTEIRO 830 REFORMA 68 241,5904 4.928,44 09/05/2018 933,6

    6 A - CJ 63       

    CAMBUÍ       

    13025151       

4990870 034653/2021 2018-11-5441 MAURY SILVESTRE DE FARIA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA OLIVEIRA NAZARÉ 
457 CONSTRUÇÃO 349,92 241,5904 84.537,31 09/12/2019 16.013,90

    PARQUE INDUSTRIAL       

    13031440       

3303403 034654/2021 2017/03/3625 IVANI APARECIDA MATA 
GRANDE RUA VICENZO MICARONI 215 CONSTRUÇÃO 321,95 319,9250 99.546,26 25/01/2017 13.199,93

    RESIDENCIAL BASEL       

    SWISS PARK       

    13049562       

5420253 034655/2021 2018-11-15348 ALEXANDRE VEGA RUA MOACYR BARBOSA (GOLEIRO BARBOSA) 140 CONSTRUÇÃO 64,38 231,1325 14.880,31 18/04/2019 2.818,78

    PARQUE RESIDENCIAL CAMPINA GRANDE       

    13058611       

5420270 034656/2021 2018-11-15348 ALEXANDRE VEGA RUA MOACYR BARBOSA (GOLEIRO BARBOSA) 134 CONSTRUÇÃO 64,38 231,1325 14.880,31 18/04/2019 2.818,78

    PARQUE RESIDENCIAL CAMPINA GRANDE       

    13058611       

5248663 034657/2021 2018-11-11167 MATHEUS PONCE MATOS RUA OSVALDO GALLERANI 674 CONSTRUÇÃO 76,56 231,1325 17.695,50 07/05/2019 3.352,06

    CIDADE SATÉLITE ÍRIS       

    13059675       

5248612 034658/2021 2018-11-11168 MATHEUS PONCE MATOS RUA OSVALDO GALLERANI 688 CONSTRUÇÃO 76,56 231,1325 17.695,50 07/05/2019 3.352,06

    CIDADE SATÉLITE ÍRIS       

    13059675       

6616330 034659/2021 2019/11/15287 RENATO MICHELSOHN RUA EUNICE VIRGINIA RAMOS NAVERO 310 CONSTRUÇÃO 28,34 297,4833 8.430,68 18/11/2019 1.597,02

    CASA 09       
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    RESIDENCIAL VILLA BELLA       

    13087765       

5276403 034660/2021 2018-11-11167 LOURENCO DORIVAL DA SILVA 
MATOS RUA OSVALDO GALLERANI 682 CONSTRUÇÃO 76,56 231,1325 17.695,50 07/05/2019 3.352,06

    CIDADE SATÉLITE ÍRIS       

    13059675       

5835631 034661/2021 2018-11-11167 MAXWEL VITOR DOS SANTOS 
PONCE RUA OSVALDO GALLERANI 676 CONSTRUÇÃO 77,32 231,1325 17.871,16 09/09/2020 3.385,33

    CIDADE SATÉLITE ÍRIS       

    13059675       

 034662/2021 2003/10/24082 FRANCISCO FAGUNDES DE 
ALMEIDA RUA DURVAL BRAMBILLA 41 CONSTRUÇÃO 18,4 231,1325 4.252,84 06/06/2018 805,62

    LOTE 3 A       

    JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS       

    13060423       

 034663/2021 2003/10/24082 FRANCISCO FAGUNDES DE 
ALMEIDA RUA DURVAL BRAMBILLA 41 CONSTRUÇÃO 41,5 297,4833 12.345,56 06/06/2018 2.338,62

    LOTE 3 SUB       

    JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS       

    13060423       

5788110 034664/2021 2019-11-12617 ELIODORA DE FATIMA FER-
NANDES MELLI RUA DOS ÁLAMOS 225 CONSTRUÇÃO 133,2 297,4833 39.624,78 04/12/2019 7.506,12

    VILA BOA VISTA       

    13064750       

5694043 034665/2021 1985-0-34525 JOAO GILBERTO DE CAMARGO 
BRASIO AVENIDA JOSÉ DE SOUSA CAMPOS 812 CONSTRUÇÃO 77,4 241,5904 18.699,10 01/07/2019 3.542,17

    NOVA CAMPINAS       

    13092123       

5347033 034666/2021 1977-0-16494 CONDOMINIO EDIFICIO 
GENEBRA RUA DOUTOR GUILHERME DA SILVA 172 REFORMA 39 239,6412 2.803,80 06/09/2019 531,12

    CENTRO       

    13015028       

 034667/2021 2015-11-12677 NOVA DISTRIBUIDORA DE 
VEÍCULOS LTDA

AVENIDA TENENTE HARALDO EGÍDIO DE SOUSA 
SANTOS 240 CONSTRUÇÃO 52,58 241,5904 12.702,82 29/05/2019 2.406,30

    JARDIM CHAPADÃO       

    13070160       

4413903 034668/2021 2017-99-255 ISAIAS OLIVIO GERALDI RUA PLACE DES VOSGES 88 REFORMA 39,76 241,5904 2.881,69 09/09/2019 545,88

    BL3 UN205 - CENTRE VILLE I - ESPAÇO COMERCIAL       

    RESIDENCIAL VILLE SAINTE-HÉLÈNE       

    13105825       

5665280 034669/2021 2019-11-4070 JOSE WILSON DUARTE RUA ULISSES LELOT FILHO 360 CONSTRUÇÃO 66,18 231,1325 15.296,35 19/11/2019 2.897,59

    JARDIM SÃO JUDAS TADEU       

    13059722       

5127335 034670/2021 2018-99-660 AIRES JEAN SEMEDO RUA ROBERTO GEOFRANCISCO 22 CONSTRUÇÃO 362,98 319,9250 113.439,01 18/12/2018 21.488,75

    RESID. ZURICH       

    SWISS PARK       

    13049347       

5868602 034671/2021 2018-11-14059 BARROS NICOLAU EMPREEN-
DIMENTOS LTDA RUA JOÃO ZEFERINO CARDOSO NETO 21 CONSTRUÇÃO 213,08 297,4833 61.184,88 18/12/2019 11.590,25

    RESID. VEVEY       

    SWISS PARK       

    13049462       

5229022 034672/2021 2018-11-15304 ANDRE WERNER RUA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 134 CONSTRUÇÃO 237,37 297,4833 67.229,74 17/12/2019 12.735,33

    PARK LUGANO       

    RESIDENCIAL SWISS PARK       

    13049370       

5661838 034673/2021 1994-0-32272 RENATO NOGUEIRA SALDINI RUA PEDRO VIEIRA DA SILVA 10 CONSTRUÇÃO 50,48 297,4833 13.041,67 05/06/2019 2.470,48

    JARDIM SANTA GENEBRA       

    13080570       

4432657 034674/2021 2017-11-6200 DAREIDE GONCALVES PERES RUA ADÃO GONÇALVES FERNANDES 50 DEMOLIÇÃO 348,52 241,5904 8.419,91 31/12/2017 1.116,49

    GLEBA - SUBDIVISÃO DE ADÃO GONÇALVES FER-
NANDES       

    13068596       

 034675/2021 2017-11-6200 DAREIDE GONCALVES PERES RUA ADÃO GONÇALVES FERNANDES 50 CONSTRUÇÃO 326,52 241,5904 78.884,10 04/09/2019 14.943,01

    GLEBA - SUBDIVISÃO DE ADÃO GONÇALVES FER-
NANDES       

    13068596       

5835623 034677/2021 2017-11-17982 ADIELSO RODRIGUES DE 
SOUZA RUA HILÁRIO MAGRO JÚNIOR 163 CONSTRUÇÃO 57,75 297,4833 11.996,01 30/11/2019 2.272,40

    BAIRRO BOSQUE       

    13026123       

5835623 034678/2021 2017-11-17982 ADIELSO RODRIGUES DE 
SOUZA RUA HILÁRIO MAGRO JÚNIOR 163 REFORMA 155,15 231,1325 10.758,06 30/11/2019 2.037,90

    BAIRRO BOSQUE       

    13026123       

5092930 034679/2021 2018-11-11265 DIEGO MILANI JACOB RUA BERTO PICCOLO 20 CONSTRUÇÃO 289,51 319,9250 89.582,20 10/01/2020 16.969,56

    RESID. BASEL       

    RESIDENCIAL SWISS PARK       

    13049553       

5760925 034680/2021 2019-11-3092 EDISON SOTY SHIMABUKURO RUA ALTINO ARANTES 150 CONSTRUÇÃO 216,5 297,4833 64.405,13 19/12/2019 12.200,26

    JARDIM DAS BANDEIRAS       

    13051110       

4980956 034682/2021 2018-11-8324 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 
FERREIRA RUA ANTONIO BERTONI GARCIA 38 CONSTRUÇÃO 116,46 297,4833 34.644,91 09/01/2020 6.562,78

    JARDIM ANTONIO VON ZUBEN       
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    13044650       

5046858 034683/2021 2018-99-412 YURI GERON MELLEIRO 
VILHENA

RUA ADVOGADA MARIA DE LOURDES FERREIRA 
PIMENTEL 242 CONSTRUÇÃO 277,37 319,9250 86.858,04 15/01/2020 16.453,52

    RESID. AROSA       

    SWISS PARK       

    13049336       

4980948 034684/2021 2018-11-8323 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 
FERREIRA RUA ANTONIO BERTONI GARCIA 30 CONSTRUÇÃO 117,3 297,4833 34.894,79 09/01/2020 6.610,12

    JARDIM ANTONIO VON ZUBEN       

    13044650       

4783506 034685/2021 2017-99-801 ANDRE RIDOLFI RUSSO RUA DOUTOR JÚLIO RIBEIRO DE MENEZES 506 CONSTRUÇÃO 132,97 297,4833 39.556,35 13/01/2020 7.493,16

    PARQUE BEATRIZ       

    13034060       

4345088 034686/2021 2017-11-2757 CARLOS ANIBAL JUSTO ALVES RUA PROFESSOR EUCLYDES GUIMARÃES 118 CONSTRUÇÃO 334,75 319,9250 103.175,81 06/01/2020 19.544,59

    PARQUE DOS ALECRINS       

    13098540       

5002125 034687/2021 2018-11-8414 PEDRO AUGUSTO DA SILVA 
XAVIER RUA ORLANDO MIGUEL DA SILVA 155 CONSTRUÇÃO 308,02 319,9250 94.944,14 10/01/2020 17.985,27

    RESID. VEVEY       

    RESIDENCIAL SWISS PARK       

    13049472       

5663938 034688/2021 2001-0-35821 MARCELO FERNANDES DE 
OLIVEIRA RUA DOUTOR JOSÉ VICENTE 25 CONSTRUÇÃO 13,07 319,9250 3.583,16 21/10/2019 678,76

    BAIRRO DAS PALMEIRAS       

    13101536       
 

 EDUARDO SCORCIONE 
 AFTM - CSFM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Processo  PMC.2021.00010709-19
 Interessada : Bar e Lanchonete Copacabana Campinas Ltda.
 CNPJ : 53.429.049/0001-20
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005, artigo 39 
da Lei Complementar Federal 123/2006, e com base nos elementos do protocolado, 
NÃO CONHEÇO a presente impugnação pela sua intempestividade. No mérito, em 
relação à análise de ofício, não houve comprovação da regularidade dos débitos de 
forma tempestiva, nos termos da notifi cação publicada em 07/10/2020. Deste modo, 
reputo correta a exclusão do sujeito passivo do regime Simples Nacional, com efeitos 
a 01/01/2021.

 Processo  PMC.2021.00009875-09
 Interessada : Transbel Transportes e Representações Eireli
 CNPJ : 52.148.483/0001-70Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Muni-
cipal 15.356/2005, artigo 39 da Lei Complementar Federal 123/2006, e com base nos 
elementos do protocolado, NÃO CONHEÇO a presente impugnação pela sua intem-
pestividade. No mérito, em relação à análise de ofício, não houve comprovação da 
regularidade dos débitos de forma tempestiva, nos termos da notifi cação publicada 
em 07/10/2020. Deste modo, reputo correta a exclusão do sujeito passivo do regime 
Simples Nacional, com efeitos a 01/01/2021.

 Processo  PMC.2021.00009135-64
 Interessada : Lotérica Shimozono Ltda.
 CNPJ : 46.252.714/0001-98
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005, artigo 39 
da Lei Complementar Federal 123/2006, e com base nos elementos do protocolado, 
NÃO CONHEÇO a presente impugnação pela sua intempestividade. No mérito, em 
relação à análise de ofício, não houve comprovação da regularidade dos débitos de 
forma tempestiva, nos termos da notifi cação publicada em 07/10/2020. Deste modo, 
reputo correta a exclusão do sujeito passivo do regime Simples Nacional, com efeitos 
a 01/01/2021.

 Processo  PMC.2021.00016238-53
 Interessada : FL Comércio de Peças para Veículos Ltda. ME
 CNPJ : 10.980.062/0001-60
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005, artigo 39 
da Lei Complementar Federal 123/2006, e com base nos elementos do protocolado, 
NÃO CONHEÇO a presente impugnação pela sua intempestividade. No mérito, em 
relação à análise de ofício, não houve comprovação da regularidade dos débitos de 
forma tempestiva, nos termos da notifi cação publicada em 07/10/2020. Deste modo, 
reputo correta a exclusão do sujeito passivo do regime Simples Nacional, com efeitos 
a 01/01/2021.

 Processo  PMC.2021.00016936-31
 Interessada : Michael Douglas da Silveira Pinturas - ME
 CNPJ : 23.018.917/0001-19
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005, em conjunto 
com o artigo 39 da LC 123/2006, INDEFIRO a impugnação do sujeito passivo, por 
incorrer no artigo 17, V da mesma LC 123/2006 junto à este ente municipal, no prazo 
previsto no artigo 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução CGSN nº 140/2018, restando assim, 
impedido de ingressar no regime Simples Nacional no exercício de 2021.

 Processo  PMC.2021.00015098-13
 Interessada : Abarroso Serviços e Comércio de Decoração de Interiores Ltda. 
  CNPJ : 09.185.275/0001-11
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005, em conjunto 
com o artigo 39 da LC 123/2006, INDEFIRO a impugnação do sujeito passivo, por 
incorrer no artigo 17, V da mesma LC 123/2006 junto à este ente municipal, no prazo 
previsto no artigo 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução CGSN nº 140/2018, restando assim, 
impedido de ingressar no regime Simples Nacional no exercício de 2021.

 Processo  PMC.2021.00015094-81
 Interessada : Hiper Meios Comunicação Mercadológica Ltda.
 CNPJ : 86.855.178/0001-30
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005, c/c o artigo 
39 da Lei Complementar Federal 123/2006, CONHEÇO o presente pedido e DEFIRO 

a impugnação, determinando a liberação da pendência constante no Portal Simples 
Nacional, no que concerne à irregularidade cadastral perante o município de Campi-
nas, dentro do procedimento de opção de ingresso ao regime Simples Nacional para 
o ano calendário de 2021, tendo em vista o sujeito passivo ter efetuado a devida re-
gularização dentro do prazo legal, previsto no artigo 6º, §§1º e 2º, inc. I da Resolução 
CGSN 140/2018.

 Processo  PMC.2021.00009615-34
 Interessada : Toledo Correa Marcas e Patentes S/C Ltda.
 CNPJ : 51.917.698/0001-45
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005 c/c artigo 
39 da Lei Complementar Federal 123/2006 e com base nos elementos do protocolado, 
NÃO CONHEÇO a presente impugnação pela sua intempestividade. No mérito, em 
relação à análise de ofício, não houve comprovação da regularidade dos débitos de 
forma tempestiva, nos termos da notifi cação publicada em 07/10/2020. Deste modo, 
reputo correta a exclusão do sujeito passivo do regime Simples Nacional, com efeitos 
a 01/01/2021.

 Processo  PMC.2021.00015735-71
 Interessada : LB CINEMAS EIRELI
 CNPJ : 15.068.493/0004-11
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005 em conjunto 
com o artigo 39 da Lei Complementar Federal 123/2006, INDEFIRO a impugnação 
do sujeito passivo, por incorrer no artigo 17, V da mesma Lei Complementar Federal 
123/2006 junto à este ente municipal, no prazo previsto no artigo 6º, §§ 1º e 2º, da Re-
solução CGSN nº 140/2018, restando assim, impedido de ingressar no regime Simples 
Nacional no exercício de 2021.

Processo PMC.2021.00009342-19
Interessada: Bar da Terra de Campinas Ltda.
CNPJ: 52.512.365/0001-07
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005 c/c artigo 
39 da Lei Complementar Federal 123/2006 e com base nos elementos do protocolado, 
NÃO CONHEÇO a presente impugnação pela sua intempestividade. No mérito, em 
relação à análise de ofício, não houve comprovação da regularidade dos débitos de 
forma tempestiva, nos termos da notifi cação publicada em 07/10/2020. Deste modo, 
reputo correta a exclusão do sujeito passivo do regime Simples Nacional, com efeitos 
a 01/01/2021.

 Processo  PMC.2020.00061555-99
 Interessada : LABORATORIO DE IDEIAS E ATELIE DE ARQUITETURA LTDA
 CNPJ : 38.318.209/0001-70
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005 c/c com o 
artigo 39 da Lei Complementar Federal 123/2006,  conheço  da presente impugnação 
e  INDEFIRO  o pedido, tendo em vista a formalização da opção ao Regime Simples 
Nacional, efetuada em 04/11/2020, ter ocorrido em prazo maior que 30 dias da obten-
ção da última inscrição, em desacordo com o que determina o artigo 2º da Resolução 
CGSN 155/2020.
 

 CÉSAR C. DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - COORDENADOR DA CSCM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS   

  Protocolo SEI: PMC.2020.00063205-49
 Interessado: Andréia Pereira
 Requerente: Andréia Pereira
 CCM: 400.865-0
 Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária/ISSQN
Nos termos dos arts. 66da Lei Municipal nº 13.104/2007 c/c arts. 2º e 3º da Instrução 
Normativa 04/2018,  DEFIRO  o encerramento retroativo da Inscrição Municipal n° 
400.865-0 a partir de 25/01/2018, por apresentar prova hábil, com base no disposto no 
art. 1°, inciso IX e art. 2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF 02/2015 
c/c art. 64, parágrafo 2° do Decreto n° 15.356/2005, cancelando os lançamentos do 
ISSQN Ofício de profi ssional autônomo posteriores à data de encerramento da inscri-
ção municipal.

 Protocolo SEI: PMC.2021.00005708-53
 Interessado: Juan Matheus Arasaki Brisola
 Requerente: Juan Matheus Arasaki Brisola
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 CCM: 404.532-7
 Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária/ISSQN
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e arts. 2º e 3º da Instrução 
Normativa 04/2018,  DEFIRO  o pedido de encerramento retroativo da Inscrição Mu-
nicipal n °  404.532-7, a partir de 12/04/2017, por apresentar prova hábil, com base no 
disposto no art. 1°, inciso VI c/c artigo 2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa DRM/
SMF 02/2015 e art. 64, parágrafo 2° do Decreto n° 15.356/2005, cancelando os lança-
mentos do ISSQN Ofício de profi ssional autônomo posteriores a data de encerramento 
da inscrição municipal.

 Protocolo SEI: PMC.2021.00009305-74
 Interessado: Lucimara Martins Pereira
 Requerente: Priscilla Bitínia de Araújo Amorim
 CCM: 11.626-2
 Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária/ISSQN
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e arts. 2º e 3º da Instrução 
Normativa 04/2018,  DEFIRO  o pedido de encerramento retroativo da Inscrição Mu-
nicipal n °  11.626-2, a partir de 31/12/2018, por apresentar prova hábil, com base no 
disposto no art. 1°, inciso VIII c/c artigo 2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa 
DRM/SMF 02/2015 e art. 64, parágrafo 2° do Decreto n° 15.356/2005, cancelando os 
lançamentos do ISSQN Ofício de profi ssional autônomo posteriores a data de encer-
ramento da inscrição municipal.

 Protocolo SEI: PMC.2020.00060559-69
 Interessado: Ricardo Corrêa Praude
 Requerente: Liliane Monteiro da Cruz Praude
 CCM: 305.522-1
 Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária/ISSQN
Nos termos dos arts. 66 e 85 da Lei nº 13.104/2007, declarado prejudicada a análise 
do pedido, em face da decisão proferida no processo PMC.2020.00056412-10, acar-
retando a perda de seu objeto.

 ProtocoloSEI: PMC.2020.00055365-13
 Interessado: Tatiana Nogueira Dias Toaliari
 Requerente: Tatiana Nogueira Dias Toaliari
 CCM: 249.959-2
 Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária/ISSQN
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e arts. 2º e 3º da Instrução 
Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido de encerramento retroativo da 
Inscrição Municipal n °  249.959-2, a partir de 14/10/2013, por apresentar prova hábil, 
com base no disposto no art. 1°, inciso IX e art.2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa 
DRM/SMF 02/2015 c/c art. 64, parágrafo 2° do Decreto Municipal n° 15.356/2005, 
cancelando os lançamentos do ISSQN Ofício de profi ssional autônomo posteriores à 
data de encerramento da inscrição municipal.

 Protocolo SEI: PMC.2020.00058675-36
 Interessado: Marli Rodrigues dos Santos kiriyama
 Requerente: Marli Rodrigues dos Santos kiriyama
 CCM: 304.567-6
 Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária/ISSQN
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e arts. 2º e 3º da Instrução 
Normativa 04/2018,  DEFIRO  o pedido de encerramento retroativo da Inscrição Mu-
nicipal n °  304.567-6, a partir de 19/01/2015, por apresentar prova hábil, com base no 
disposto no art. 1°, inciso VI c/c artigo 2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa DRM/
SMF 02/2015 e art. 64, parágrafo 2° do Decreto n° 15.356/2005, cancelando os lança-
mentos do ISSQN Ofício de profi ssional autônomo posteriores a data de encerramento 
da inscrição municipal.
 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM,Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

 SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 CONVOCAÇÃO   
 Em atendimento ao artigo 17 e incisos do Decreto 21.019/2020 que regulamenta 
o estágio probatório nesta Prefeitura, a Comissão Permanente de Avaliação Pro-
batória CONVOCA o servidor estagiário  Manoel Victor Ferreira Lima , matrí-
cula 136264-0  e sua chefia , para comparecerem no dia  04 de maio de 2021 às 
14h00m , no Paço Municipal -  5º andar - sala 10 , para tratar de assunto relaciona-
do ao seu estágio probatório.
 

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 MÉRCIA ANAIR AGNELO 

 PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO PROBATÓRIA/SMGDP 
  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSOS PÚBLICOS 
 EDITAIS 03/2016 E 01/2019 

 A Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Prefeitura Municipal de 
Campinas convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, 
a comparecerem dia  04/05/2021 (  terça  -feira), às 9h30,  ao Salão Vermelho (térreo) 
do   Paço Municipal - Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas , para realização de 
reunião de preenchimento de vagas.
Os candidatos (ou seus procuradores, devidamente identifi cados), deverão comparecer 
com documento original de Identidade - R.G. 
Caso algum(a) candidato(a) apresente sintoma gripal na data da reunião, o(a) 
mesmo(a) deverá enviar um(a) procurador(a) para representá-lo(a), de forma a garan-
tir a segurança de todos diante da pandemia ocasionada pelo Coronavírus.
A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.  

EDITAL 03/2016 – EDUCAÇÃO
CARGO CLA NOME DOCUMENTO

DIRETOR EDUCA-
CIONAL

103 ANNA CAROLINA FERRIOLLI HELENE 0000000326918140
104 ISAIAS LOURENCO DA SILVA 0000000195487485

CARGO CLA NOME DOCUMENTO
PROFESSOR ADJUN-

TO II – HISTÓRIA 
28 VITOR APARECIDO SANTOS DE PAULA 0000000433070249
29 JOSEPH CESAR FERREIRA DE ALMEIDA 0000000288521134

EDITAL 01/2019 – EDUCAÇÃO
CARGO CLA NOME DOCUMENTO

PEB I – EDUCAÇÃO 
INFANTIL 324 DAIANE BATISTA LOPES 46202446-5

CARGO CLA NOME DOCUMENTO
PEB III – GEOGRA-

FIA 24 ALVARO SANTO DONEGA JUNIOR 45932513-9
 Campinas, 28 de abril de 2021 

 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

  

 COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 
 (EDITAL 010/2019) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas   COMUNICA   que os candidatos abaixo relacionados 
foram considerados eliminados do Processo Seletivo Simplifi cado - Edital 010/2019, 
por não comparecimento ao Exame Médico Pré-admissional.
Função: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome: HELENILDA DA SILVA

Função: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Nome: SARA AP DE CAMARGO SILVA 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 PROCESSO SEI.CAMPREV N.º 2021.00000362-70   
 Interessados: Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAM-
PREV e Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Assunto: Proposta de celebração de Termo de Cooperação Técnica
O Plano de Trabalho indicado no doc. 3544188 resta neste ato aprovado, visto que 
atende aos objetivos a postos no presente ajuste que ora se almeja, qual seja o compar-
tilhamento de informações constantes da base do sistema RH-CAD, visando o acesso 
pelo Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV aos 
dados atualizados dos servidores inativos, evitando-se a ocorrência de prejuízos e pa-
gamentos retroativos ocasionados pela desatualização.
Publique-se.
 

 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 
 Secretario(a) Municipal 

 Processo SEI.CAMPREV n.º 2021.00000362-70
Interessados: Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAM-
PREV e Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Assunto: Proposta de celebração de Termo de Cooperação Técnica
Face aos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe e uma vez 
cumpridas as condicionantes elencadas pela Procuradoria de Licitações e Contratos no 
doc. 3720363 e, ainda, os despachos do Procurador Geral do Município (doc.3720511) 
e do Sr. Secretário Municipal de Justiça (doc. 3722235), que opinaram pela viabili-
dade jurídica da celebração do Termo de Cooperação Técnica a ser fi rmado entre este 
Município de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvol-
vimento de Pessoas e o Instituto de Previdência Social do Município de Campinas 
- CAMPREV,  autorizo  o Ajuste almejado, que tem por fi nalidade o compartilhamento 
de informações constantes da base do sistema RH-CAD, visando o acesso aos dados 
atualizados dos servidores inativos, evitando-se assim a ocorrência de prejuízos e pa-
gamentos retroativos ocasionados pela desatualização,sem qualquer transferência de 
recursos fi nanceiros entre os partícipes, nem celebração de comodato ou de doação de 
bens, adotando-se como premissa a proteção e sigilo das informações disponibilizadas 
pelo Município, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou rescindido 
antecipadamente por acordo entre as partes.
Publique-se.
Após a Secretaria Municipal de Governo para conhecimento e ratifi cação nos termos 
do Decreto Municipal n 18.099/2013.
Ainda o presente deverá ser encaminhado a Secretaria Municipal de Justiça e a Procu-
radoria Geral do Município , especifi camente ao Núcleo de Formalização de Ajustes 
da Procuradoria de Licitações e Contratos para a formalização do ajuste, com a lavra-
tura do Termo de Cooperação Técnica.
Posteriormente o presente deverá retornar a esta Secretaria Municipal de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas para as providências cabíveis.
 

 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 
 Secretario(a) Municipal 

  

 COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 
 (EDITAL 010/2019)  

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas  comunica  os resultados dos Exames Médicos Pré-Admis-
sionais, dos candidatos às funções de Agente de Educação Infantil relacionados abaixo:

NOME AVALIAÇÃO MÉDICA

ALINE DA CUNHA DALBON APTO

ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA APTO

CAROLINE PEREIRA DA SILVA APTO

CINTIA AKEMI ASCARI  WATARI APTO

FLAVIANA CRISTINA GOMES APTO

JANEIDE DE JESUS MALTA APTO

JESSICA PRISCILA SILVA DA CRUZ APTO

LARISSA LAIS DE FREITAS APTO

MARCELO FERNANDO SETUBAL SILVA APTO

PAMELA CRISTINA DA S ALMEIDA APTO

TEREZINHA DA CONCEICAO REGO SILVA APTO
 

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
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 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 001/2019)  

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas  comunica  os resultados dos Exames Médicos Pré-
-Admissionais, dos candidatos aos cargos públicos relacionados abaixo:

CARGO NOME AVALIAÇÃO 
MÉDICA

PROFESSOR PEB I CAMILA ISHIDA DE LIMA APTO

PROFESSOR PEB I DANIELA CASTREQUINI S MARTINS APTO

PROFESSOR PEB I ELIENE AP PEDROSA BARATELLI NORATO APTO

PROFESSOR PEB I GRAZIELE MIR VILA PIRES APTO

PROFESSOR PEB I PRISCILA LOPES DE GODOY APTO

PROFESSOR PEB IV ED.ESPECIAL RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO APTO
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 EDITAL 008/2019 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas, convoca o candidato Luiz Marcelo Camargo Dias, ao 
cargo de Arquiteto, referente ao Edital 008/2019, a comparecer na etapa de Exame 
Médico Admissional, dia 03 de maio de 2021, às 15:00 horas, na Rua José Paulino, 
1399, 5º andar, Centro, Campinas SP. Apresentar-se com antecedência de 30 minutos 
e munido de documento de identidade com foto para acesso. 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 004/2019) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas  comunica  os resultados dos Exames Médicos Pré-
-Admissionais, dos candidatos ao cargo público relacionados abaixo:
Cargo: FARMACEUTICO
Nome: ALLAN BOTINHON ORLANDO
Avaliação Médica: APTO

Cargo: DENTISTA
Nome: SHEILLA SILVA MENDES
Avaliação Médica: APTO 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2016) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas  comunica  o resultado do Exame Médico Pré-Admis-
sional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:
Cargo: PROF. ADJUNTO II - ED. FISICA
Nome: HENRIQUE IMS BORTOLOZO
Avaliação Médica: APTO 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N 95267/2021 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e de acordo com o SEI PMC.2021.00022258-27
 Resolve   
Revogar o item da portaria n° 94588/2021, que nomeou o servidor JÚLIO CÉSAR 
MARIANI, matrícula100970-2, para exercer o cargo em comissão de Procurador-
-Chefe, junto à Procuradoria de Licitações e Contratos, da Procuradoria Geral do 
Município.
Revogar o item da portaria n° 94588/2021, que designou o servidor GUSTAVO AL-
BUQUERQUE ZALOCHI, matrícula nº 108373-2, para exercer a Gratifi cação de 
Função nível II, junto da Secretaria Municipal de Justiça.
Nomear o servidor GUSTAVO ALBUQUERQUE ZALOCHI, matrícula nº 108373-2, 
para exercer o cargo em comissão de Procurador-Chefe, junto à Procuradoria de Lici-
tações e Contratos, da Procuradoria Geral do Município.
Designar o servidor Roberto Marciano Junior, matrícula nº 128433-9, para exercer a 
Gratifi cação de Função nível II, junto da Secretaria Municipal de Justiça.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

  

 PROGRAMAÇÃO DE CURSOS - ESCOLA DE GOVERNO 
E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 

 A EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta 
programação parcial de cursos para ABRIL,MAIO E JUNHO. 

 
 1 - Projeto Básico, Projeto Executivo, Memorial Descritivo e Termo de Referência 
 Objetivo  :  contribuir com a atualização dos servidores públicos municipais no que se 
refere a legislação e prática do anunciado como título do curso.

 Conteúdo:  Fase interna e fase externa das licitações e planejamento; Justifi cativa da 
contratação: elementos necessários; Características e conteúdo do projeto básico, pro-
jeto executivo, memorial descritivo e do termo de referência; Estrutura básica. 
Legislação aplicável; Leis nº8.666/93, 13.303/16, 10.520/02 e 14.133/21 (Nova Lei 
de Licitações); Decreto 10.024/19 Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 
forma eletrônica; Aquisições e Serviços destinados ao enfrentamento do Covid-19 em 
época de Pandemia.
 Instrutor:  Dr.Nílson P. Lopes
 Público:  Servidores Públicos Municipais de Campinas
 Data  s  :  23 e 30 de junho e 07 de julho 
 Horário: 9h as 11h30 

 2-Projeto “Pequenos Passos, Grandes Mudanças” - Live nº 5 - Tema: Culpa ou 

Autorresponsabilidade! 
 Conteúdo : Nesse encontro, o tema escolhido está relacionado com a forma como 
lidamos com nossos erros e desacertos. 
O fato é que todos nós erramos. Ninguém é perfeito. 
O ponto importante é como você lida com isso. Sentir-se culpado ou sentir-se res-
ponsável, é a mesma coisa? A forma como você se sente nessas situações, vai fazer 
alguma diferença na vida? 
Se quando olha para o passado, você ainda sente um peso muito grande por causa de 
seus erros, está na hora de mudar esse processo. 
Você merece uma vida mais leve! 
Referências: Neurociência, neurolinguística, UPW - unleash the power within com 
Tony Robbins, livro “desperte sua personalidade” de Maxwell Maltz.
 Instrutor : Maurício Delgado
 Público alvo : Servidores Públicos Municipais.
 Data:  03 de maio
 Horário:  das 20 às 21h15

 3   -  Palestra “Dia a Dia de Berçário” 
 Objetivo : apoiar os educadores da primeiríssima infância, trazendo importantes con-
siderações. 
 Conteúdo : Breve história da Educação Infantil / Por que alguns pais optam pela cre-
che? / Recebendo os bebês e seus pais / Período de adaptação: acolhimento e afetivi-
dade / Conhecendo o Projeto Pedagógico de sua escola / Organizando a sua sala de 
berçário / Decoração da sua sala / Brinquedos e materiais necessários / Organizando 
a rotina do dia a dia / A importância do brincar / As principais atividades para bebês 
e crianças bem pequenas / Reunião de pais: é hora de valorizar o seu trabalho / Mor-
didas: elas doem em todos os envolvidos / Como pontuar uma criança bem pequena? 
 Instrutora : Luciane Farias Rodrigues 
 Público alvo : Servidores públicos que atuam com crianças na Assistência Social e 
Educação 
 Data:  03 de maio
 Horário  :  das 14h às 16h
 Inscrições via e-mail:  egds.secretaria@campinas.sp.gov.br 
 4   -  Curso   “Atividades para bebês e crianças bem pequenas”  
 Objetivo : promover refl exões importantes sobre o brincar, trazendo também muitas 
ideias práticas e simples para o dia a dia, considerando o trabalho remoto. 
 Conteúdo :Refl exões sobre o brincar / Os campos de experiências da BNCC e como 
utilizá-los / Destaque de algumas capacidades por idade / Que materiais oferecer? / 
Atividades para bebês / Atividades para crianças bem pequenas / Histórias cantadas 
/ Musicalização / Estudos complementares - indicações de leituras, livros e vídeos.
 Instrutora : Luciane Farias Rodrigues 
 Público alvo : Servidores públicos que atuam com crianças na Assistência Social e 
Educação 
 Data  s  :  17, 24 e 31 de maio
 Horário  :  14h às 15h30 
 Inscrições via e-mail:  egds.secretaria@campinas.sp.gov.br 

 5 - Reiki Básico a Alcance de Todos 
 Objetivo : Apresentar a Harmonização Reiki orientando os servidores para aplicá-lo, 
como ferramenta na promoção do bem-estar físico, mental e emocional das pessoas 
em geral (munícipes) em suas unidades de trabalho, serviços comunitários e autoa-
plicação, visando a saúde integral e a prevenção de doenças (Portaria nº 849/2017 do 
Ministério da Saúde - 17 de março de 2017).
 Conteúdo :
Exposição de conceitos, compartilhamentos e exercícios práticos.
 Instrutora : Iraci de Jesus Nery
 Público alvo : Servidores públicos municipais interessados em práticas integrativas 
para o exercício de suas atribuições e para o autocuidado.
 Datas: 11, 18 e 25 de maio e 1 de junho
 Horário : das 9h30 às 11h30
 6   -   Redação Oficial: Elementos Textuais e Gramática 
 Objetivos: 
Oferecer subsídios básicos para produção de textos formais baseados nos regramen-
tos que compõem a Redação Ofi cial. Recordar conceitos de Classes Gramaticais em 
nível intermediário e demais recursos gramaticais necessários à produção de textos; 
Oferecer recursos para aplicar na prática comunicacional, verbal ou escrita, as noções 
apresentadas, a fi m de aprimorar a produção textual formal e técnica; Conhecer nor-
mas de composição da Redação Ofi cial e o entendimento de Comunicação Ofi cial.
 Conteúdo : Comunicação Ofi cial; Clareza, coerência, coesão, concisão e correção; 
Formas de tratamento e cortesia; Fechos de correspondências; Vocativos; Elementos 
básicos da Redação Ofi cial; Planejamento de textos; Parágrafos; Uso do hífen; Plural 
dos adjetivos; Plural dos substantivos; Verbos; Crase; Principais pronomes; Vícios de 
linguagem; Principais erros em textos; Acentuação; Pontuação; Numerais em textos; 
Concordância nominal; Concordância verbal; Regência nominal; Regência verbal; 
Uso dos porquês; Próclise, ênclise e mesóclise.
 Instrutor:  Inspetor GM Renato Crissafi 
 Público-alvo:  servidores públicos municipais que tenham,  obrigatoriamente , con-
cluído o curso Gramática Básica (ou avaliação, nota de corte).
 Data  s  :  7, 13, 17 e 25 de maio; 2, 10, 18 e 24 de junho; 2 e 8 de julho.
 Horário:  9h30 às 12h

 7 - Política e Gestão Ambiental Municipal 2021-EAD 
 Objetivos:  ? Capacitar o servidor para a compreensão e importância do seu papel 
social, na construção de metas institucionais e como profi ssional atuante dentro da 
administração pública municipal; 
? Promover o desenvolvimento integral e compartilhado dos servidores; 
? Preparar o servidor para desenvolver-se na carreira, capacitá-lo profi ssionalmente 
para um exercício efi caz de suas tarefas individuais e coletivas dentro da unidade; 
? Preparar os servidores para uma gestão voltada para atuação transversal, com apre-
ensão e difusão de diversas áreas do conhecimento, com interação que não leve so-
mente em conta seus interesses institucionais, bem como ampliar o conhecimento 
teórico e prático, mas também sensibilizar para a transformação de comportamento e 
do modus operandi da gestão pública municipal que vise caminho da sustentabilidade. 
? Aprimorar sua atuação no serviço público com os conhecimentos básicos de gestão 
ambiental em nível local.
 Conteúdo:  Questão Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável dos Municípios Bra-
sileiros; Campinas e o Meio Ambiente; Gestão Pública Ambiental; Direito, Legislação 
e Política Ambiental Municipal; Licenciamento Ambiental; Fiscalização Ambiental; 
Conservação da Flora e da Fauna; Geoprocessamento na Gestão Ambiental; Fundo 
Ambiental Municipal; Política Municipal de Recursos Hídricos; Mudanças Climáti-
cas; Espaços Especialmente Protegidos; Unidades de Conservação; Geodiversidade e 
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o Meio Ambiente em Campinas; Educação Ambienta; Gestão por Metas e Indicadores 
de Sustentabilidade; Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 
 Instrutores:  Andréa Struchel, Angela Guirao, Sylvia Teixeira, Gustavo D’Estefano; 
Heloisa Fagundes, Paulo Anselmo Nunes Felippe, Fernando Gonçalves De Martino, 
Carlos Gregio, Geraldo Neto, Cezar Capacle, Carla de Souza Camarneiro e Mario Jor-
ge Bonfante Lançone, Sueli Thomaziello, Sabrina Martins, José Carlos Borges Aguiar 
da Silva, Cristiano Krepsky, Juliano Braga, Aline Pécora e Ana Luiza Ahern Beraldo.
 Início do Curso EAD:  06 de maio e término em 09 de setembro
 Aulas síncronas (lives):  6, 13, 20 e 27 de maio; 3, 10, 17 e 24 de junho; 1, 8, 15, 22 e 
29 de julho; 5, 12, 19 e 26 de agosto; 9 de setembro - Horário: 10h
 Público-Alvo:  1 - Servidores municipais ligados ao meio ambiente, que tem interesse 
em conhecer o assunto ou potencialidade em internalizar premissas de gestão ambien-
tal na prestação do serviço público e, 
 Público alvo   2  - Membros de Conselhos Municipais de interface ambiental, com o 
objetivo de incentivar a participação comunitária na gestão pública.

 8   -   Integração de Novos Servidores 
 Objetivos: 
 Instrutor  es : Aírton Aparecido Salvador e Marisa Córdoba Amarantes.
 Público-alvo:  Servidores Públicos Municipais de Campinas que ingressaram na ad-
ministração pública a partir de 2020 ou que gostariam de se atualizarem a respeito do 
regimento do servidor e ambientarem-se como Agentes Públicos.
 Data:  19 de maio. 
 Horário:  das 9h às 12h

 9 - Princípios de Administração Pública 
 Objetivos:  Promover a familiarização do com os princípios de Administração Pú-
blica, a fi m de aplicá-los em seu dia a dia. Fundamental para conhecimento de todo 
Agente Público.
 Conteúdo:  Os princípios da Administração Pública; A previsão legal dos princípios; 
Supremacia e Indisponibilidade do Interesse, LIMPE: Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade, Efi ciência. Outros princípios. 
 Instrutor:  Aírton Aparecido Salvador 
 Público-alvo:  Servidores Públicos Municipais de Campinas
Turma 1 
 Data:  06 de maio de 2021 
 Horário:  9h às 12h
Turma 2 
 Data:  18 de maio de 2021 
 Horário:  14h às 17h

 10 - Oficina de Exercícios Sistêmicos - Tema: Vida Profissional 
 Conteúdo:  Neste encontro falaremos sobre como nossos contratos inconscientes afe-
tam nossa vida e nossas escolhas profi ssionais. O olhar sistêmico nos ajuda a entender 
como nosso local de trabalho é um palco, onde se protejam as expectativas e as cren-
ças de nosso campo familiar.
Instrutores: Marcelo Leandro Campos e Renata Piras de Guglielmo 
 Instrutores:  Marcelo Leandro de Campos e Renata Piras de Gluglielmo
 Data:  27 de maio
 Horário:  14h às 16h

 11 - Formação de Facilitadores de Processos Circulares Restaurativos e de Paz 
 Objetivos: 
Este curso propõe a Formação de Facilitadores de Processos Circulares, entendendo o 
“círculo” como ferramenta para a promoção e consolidação de convívio pacifi cador e 
de transformação da cultura de convívio confl itivo e de violência. 
Contribuir para implementação e consolidação da Política Pública de Justiça Res-
taurativa do Município de Campinas, ampliando os saberes dos profi ssionais e insti-
tuições colaboradoras visando promover a participação e cocriação do Programa de 
Justiça Restaurativa nos serviços públicos.
Objetiva-se também garantir a melhor atuação do facilitador nos diversos campos de 
atuação no serviço público. Respalda esta ação a lei municipal 15709/2018 de Política 
Pública para Promoção da Cultura de Paz e a lei 15846/2019 que institui a Política 
Pública de Justiça Restaurativa e o Programa de Justiça Restaurativa no âmbito do 
município de Campinas. 
 Conteúdo Programático:  
Tópico I-Revisitando fundamentos básicos
Tópico II - Facilitador de Práticas Restaurativas
- O papel do facilitador, características, princípios de autocuidado e atuação.
- Comunicação autêntica
- A arte de escutar
Tópico III - Processos Circulares como práticas 
- Origem, fundamentos e suas diferentes aplicações;
- Aprendizagem vivenciada: círculo de construção de vínculo.
- Elementos estruturais dos círculos de construção de paz
- Fluxo do processo circular de paz : cerimônia de abertura, check-in, pacto de valores 
e diretrizes, perguntas norteadoras, check-out e cerimônia de encerramento.
- Elaboração de roteiros de círculos não confl itivos.
Tópico IV-Círculos de Resolução de Confl itos e enfrentamento às violências 
- As pessoas e as situações problemáticas, confl itivas e violentas
- O caso e motivação: avaliação de pertinência da aplicação de processo circular em 
confl ito
- Etapas de realização: pré-círculo, círculo e pós-círculo (simulação)
- Os processos de cada etapa: pré-círculo, roteiro de círculo, pós-circulo
- Experiência simulada: aplicação de círculos de resolução de confl ito com encenação 
dos cursistas.
Tópico V - Estágio intervisionado; facilitando círculos 
- Aplicação de círculos de senso de coletividade/fortalecimento de vínculos após con-
clusão do Tópico III.
-  Co-facilitação de práticas circular em situação confl itiva - após conclusão do Tó-
pico IV. 
 Público-alvo:  Servidores públicos interessados em contribuir na implantação das po-
líticas de justiça restaurativa e cultura de paz atuando como facilitadores de processos 
circulares. Pré-requisito: ter completado o curso Fundamentos de Justiça Restaurativa 
e Cultura de Paz 
 Datas:  10, 17, 24 e 31 de maio; 7, 14, 21 e 28 de junho; 5 de julho de 2021
 Horário:  18 h às 21 h.
 Observações Importantes:  Será exigida participação efetiva (webcan e audio abertos 

+ presença integral +atividades) 100%.
Haverá atividades extrassala com prazos de entrega, também consideradas para efeito 
de certifi cação.
- Estágio Intervisonado: 4 horas 
(conclusão de estágio com entrega do relatório de estágio dia 07 de agosto de 2021-
sem estágio não haverá certifi cado de facilitador)

 1  2   -   Capacitação para Multiplicadores em Educação Alimentar e Nutricional -  
 Curso II - Aproveitamento integral dos alimentos  
 Objetivo:  Capacitar servidores públicos municipais, que estão em contato direto com 
população, para multiplicadores em prática de educação em alimentação, levando co-
nhecimento sobre alimentação saudável e metodologias.
 Conteúdo:  Perdas e Desperdícios, Aproveitamento integral dos alimentos
Instrutores: Ana Cláudia da Silva Reis (nutricionista) e Matusalém Paracelso Silva 
(cozinheiro)
 Público-alvo:  Agentes de ação social, agentes de saúde, professores, diretores de es-
cola, coordenadores pedagógicos, profi ssionais de saúde e demais servidores públicos 
interessados na área e que tenham contato direto com a população.
 Instrutores : Ana Cláudia da Silva Reis (nutricionista) e Matusalém Paracelso Silva 
(cozinheiro)
 Datas:  13 e 20 de maio
 Horário:  das 9h às 11h

 13 - Capacitação para Multiplicadores em Educação Alimentar e Nutricional-  
 Curso III - Cultura e Acesso a Alimentos  
 Objetivo:  Capacitar servidores públicos municipais, que estão em contato direto com 
população, para multiplicadores em prática de educação em alimentação, levando co-
nhecimento sobre alimentação saudável e metodologias.
 Conteúdo:  Cultura Alimentar e Acesso a Alimentos
 Instrutores:  Gabriela Kaiser Fullin Castanho (nutricionista) e Mariana de Souza Maia 
(socióloga, pedagoga e educadora social)
 Público-alvo:  Agentes de ação social, agentes de saúde, professores, diretores de es-
cola, coordenadores pedagógicos, profi ssionais de saúde e demais servidores públicos 
interessados na área e que tenham contato direto com a população.
 Datas:  10 e 17 de junho
 Horário:  das 9h às 11h

 14 - Dos Crimes Contra a Administração Público 
 Objetivos:  Fazer conhecer as condutas lesivas que confi guram Crimes contra a Ad-
ministração Pública; 
 Conteúdo:  Conceituar Administração Pública e Funcionários Público para efeitos 
penais bem como analisar as condutas praticadas pelos Agentes, sejam eles Funcioná-
rios Públicos ou Particulares, demonstrando as consequências penais cabíveis; Código 
Penal - Título XI - Dos Crimes Contra a Administração Pública - Dos crimes prati-
cados por funcionário público contra a Administração em geral - Artigos 312 a 327; 
Dos crimes praticados por particular contra a Administração em geral - Artigos 328 a 
337A; Dos crimes praticados por particular contra a Administração Pública estrangei-
ra - Artigos 337B a 337D; Dos crimes contra a administração da justiça - Artigos 338 
a 359; Dos crimes contra as fi nanças públicas - Artigos 359ª a 359H; 
 Instrutor:  Aírton Aparecido Salvador 
 Público: Servidores Públicos Municipais de Campinas 
 Data:  15 de junho de 2021 
 Horário:  9h às 12h

 15-Instrução a Educadores: Orientação Sexual Infantil  
 Objetivo:  Preparar e orientar servidores que atuam com educação infantil, no que se 
refere a questões diárias em torno da sexualidade quando abordados pelos familiares, 
por exemplo. 
Conteúdo: Fases do Desenvolvimento Infantil: sexualidade e curiosidade, como iden-
tifi car as demandas, quando chamar os pais, como orientá-los e como lidar com estas 
situações. Conceitos relacionados ao desenvolvimento infantil, Formas de abordagem 
e orientação junto aos mesmos. 
 Instrutor:  Bárbara Dalcanale Meneses.
 Público Alvo:  Servidores Públicos Municipais que atuam diretamente com educação 
infantil.
 Turma 3: 
 Data:  26 de maio e 02 de junho 
 Horário:  das 9h às 12h
 Turma 4: 
 Data:  16 de junho e 23 de junho 
 Horário:  das 14h às 17h

 Turmas Exclusivas: 
 1 - Curso: Olhar para si mesmo para enxergar o outro  
Exclusivo para o Coordenadoria de Vigilância em saúde
Instrutor: Maurício Delgado
Datas: Início Maio, Término: Julho.
Duas turmas, segundas e quintas-feiras, período da manhã.
Horário: Das 08:15 às 12:00 horas (turma manhã)

 2 - Retenção na Fonte IR / ISS e INSS 
Turma Exclusiva para: Secretaria Municipal de Finanças - Diretoria Contábil 
Instrutor: Prof. André Eduardo de Proença
Início: 03 de maio.

 3   - Curso: Formação de Facilitadores em Justiça Restaurativa e Círculos de Cul-
tura da Paz - Aprimoramento 
Turma exclusiva para participantes 2020
Datas: 03, 10, 17 e 24 de maio de 2021

 Todas as inscrições deverão ser feitas: cursos.campinas.sp.gov.br  
EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor 
 Informações: 
 Telefones : 2515-7130 / 2515-7131 
 E-mail:  egds.secretaria@campinas.sp.gov.br  

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 FÁBIO H. F. CUSTÓDIO 

 Diretor 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenadora  
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SENHOR 
PREFEITO 

 PORTARIA Nº  95.272/2021 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições 
de seu cargo  
 Resolve 
 Nomear a partir de 29/04/2021,  Ângela Maria de Castro Barqueta, RG 43377355-
8 , para exercer o cargo em comissão de Assessor Nível Médio I, junto à Secretaria 
Municipal de Habitação.
 Nomear a partir de 29/04/2021,  Denílson Soares, RG. 26326691-6,  para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Superior I, junto à Secretaria Municipal de Habitação  
 Nomear a partir de 29/04/2021,  Bruna Mayara dos Santos Zotesso, RG 35596290-
1 , para exercer o cargo em Comissão de Assessor Superior I, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Habitação.
 Revogar a partir de 29/04/2021, o item da portaria nº. 95233/2021, que nomeou o 
servidor  Wagner da Silva, matrícula 135476-0 , para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Nível Médio I, junto a Secretaria Municipal de Habitação.
 Nomear a partir de 29/04/2021, o servidor  Wagner da Silva, matrícula 135476-0 , 
para exercer o cargo em Comissão de Assessor Nível Médio I, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Públicos.
 Revogar a partir de 29/04/2021, o item da portaria nº. 95231/2021, que nomeou a 
servidora  Elaine Perez, matrícula 133945-1 , para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador Departamental, junto a Coordenadoria Setorial de Assistência à Criança 
e Adolescência e Ação Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa 
com Defi ciência e Direitos Humanos.
 Nomear a partir de 29/04/2021, a servidora  Elaine Perez, matrícula nº 133945-1 , 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior I, junto a Secretaria Municipal 
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.
 Nomear a partir de 29/04/2021, Mayara Garcia Pereira, RG 47933769, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Superior II, junto a Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas.
 Nomear a partir de 29/04/2021, a servidora  Milena de Senne Ranzini, matrícula nº 
108404-6 , para exercer o cargo em comissão de Coordenador Departamental, junto 
a Coordenadoria Setorial de Apoio à Gestão de Projetos, da Secretaria Municipal de 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.
 Nomear a partir de 29/04/2021,  Wanilton Cesar Mahfuz, RG 15423499-0 , para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Superior II, junto a Secretaria Municipal 
de Cultura.
 Nomear a partir de 29/04/2021,  Rodrigo de Souza Barato, RG 42436627-7 , para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Nível Médio I, junto a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.

 SECRETARIA DE JUSTIÇA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 

 EXTRATO   
 Processo Administrativo:  PMC.2020.00002296-55  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 332/2020  Ata de Registro 
de Preços n.º  110/21  Detentora da Ata:  MILINOX EQUIPAMENTOS PARA CO-
ZINHAS LTDA.  CNPJ nº  39.972.025/0001-92  Objeto:  Registro de Preço de equi-
pamentos industriais para cozinha.  Preço Unitário:  itens 04 (R$ 8.539,00), 06 (R$ 
7.110,00) e 07 (R$ 8.830,00)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  28/04/2021. 

 Processo Administrativo:  PMC.2020.00002296-55  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 332/2020  Ata de Regis-
tro de Preços n.º  111/21  Detentora da Ata:  CCK COMERCIAL LTDA  CNPJ nº  
22.065.938/0001-22  Objeto:  Registro de Preço de equipamentos industriais para cozi-
nha.  Preço Unitário:  item 09 (R$ 900,00)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  28/04/2021. 

 Processo Administrativo:  PMC.2018.00019395-33  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 094/2020  Contratada:  SANDERS 
DO BRASIL LTDA.  CNPJ nº  05.756.359/0001-07  Termo de Contrato  n°  051/21 
 Objeto:  Fornecimento de equipamentos para o Complexo Hospitalar Prefeito Edival-
do Orsi.  Valor:  R$ 52.882,00  Prazo:  60 dias  Assinatura:  28/04/2021. 

 Processo Administrativo:  PMC.2020.00022849-12  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 06/21  Ata de Registro de 
Preços n.º  112/21  Detentora da Ata:  AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI  CNPJ nº  
19.031.878/0001-12  Objeto:  Registro de Preços de termômetro digital, gelo reciclá-
vel e caixas térmicas.  Preço Unitário:  itens 03 (R$ 219,90), 04 (R$ 299,90), 05 (R$ 
222,50), 06 (R$ 230,00), 07 (R$ 186,00) e 08 (R$ 255,00);  Prazo:  12 meses  Assina-
tura:  28/04/2021.

 Processo Administrativo:  PMC.2020.00022849-12  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 06/21  Ata de Registro de Preços n.º  
113/21  Detentora da Ata:  INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
- ME  CNPJ nº  11.042.902/0001-07  Objeto:  Registro de Preços de termômetro digi-
tal, gelo reciclável e caixas térmicas.  Preço Unitário:  item 01 (R$ 53,33)  Prazo:  12 
meses  Assinatura:  28/04/2021.

 Processo Administrativo:  PMC.2020.00022849-12  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 06/21  Ata de Registro de Preços n.º  
114/21  Detentora da Ata:  RSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS LTDA. - ME  CNPJ nº  08.080.320/0001-00  Objeto:  Registro de Preços 
de termômetro digital, gelo reciclável e caixas térmicas.  Preço Unitário:  item 02 (R$ 
2,08)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  28/04/2021.

 Processo Administrativo:  PMC.2021.00001362-23  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 38/21  Ata de Registro de Preços 
n.º  115/21  Detentora da Ata:  CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ALIMENTOS EIRELI  CNPJ nº  57.312.167/0001-05  Objeto:  Registro de Pre-
ços de canjica.  Preço Unitário:  item 01 (R$ 13,75)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  
28/04/2021.

 Processo Administrativo:  PMC.2021.00001362-23  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 38/21  Ata de Registro de Preços 
n.º  116/21  Detentora da Ata:  SDT ASSESSORIA & REPRESENTAÇÃO EIRELI 
- ME  CNPJ nº  18.835.040/0002-08  Objeto:  Registro de Preços de canjica.  Preço 
Unitário:  item 02 (R$ 13,89)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  28/04/2021.

 Processo Administrativo:  PMC.2020.00037881-67  Interessado:  Secretaria Munici-

pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 331/2020  Ata de Registro de Pre-
ços n.º  117/21  Detentora da Ata:  LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI  CNPJ nº  08.973.252/0001-09  Objeto:  Registro de Preços de cesto de lixo 
e dispenser (papel toalha e sabonete líquido) para uso da Rede Municipal de Saúde. 
 Preço Unitário:  item 01 (R$ 24,80)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  28/04/2021.

 Processo Administrativo:  PMC.2020.00037881-67  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 331/2020  Ata de Registro de 
Preços n.º  118/21  Detentora da Ata:  FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP 
 CNPJ nº  29.286.699/0001-80  Objeto:  Registro de Preços de cesto de lixo e dispenser 
(papel toalha e sabonete líquido) para uso da Rede Municipal de Saúde.  Preço Unitá-
rio:  item 03 (R$ 60,00)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  28/04/2021.

 Processo Administrativo:  PMC.2020.00037881-67  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 331/2020  Ata de Registro 
de Preços n.º  119/21  Detentora da Ata:  CCK COMERCIAL LTDA.  CNPJ nº  
22.065.938/0001-22  Objeto:  Registro de Preços de cesto de lixo e dispenser (papel 
toalha e sabonete líquido) para uso da Rede Municipal de Saúde.  Preço Unitário:  
item 02 (R$ 27,75)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  28/04/2021.

 Processo Administrativo:  PMC.2020.00046553-14  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 018/21  Contratada:  CON-
NECT PRINT SERVIÇO DE CÓPIAS LTDA. - ME.  CNPJ nº  05.231.044/0001-46 
 Termo de Contrato  n°  052/21  Objeto:  Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de reprografi a em grandes formatos.  Valor:  R$ 30.000,00  Prazo:  12 meses 
 Assinatura:  28/04/2021. 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO - AUTUADA 
 Despacho 

 Nos termos do artigo 55 do Decreto Municipal nº 18.922/2015, fi ca a parte autuada 
notifi cada para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência da r. decisão administrativa 
de primeira instância e querendo, para os casos de aplicação de penalidade, apresente 
recurso, conforme disposto no artigo 49, do Decreto Federal 2.181/97:
00118/2019/ADC - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 YARA PUPO 

 DIRETORA DO PROCON DE CAMPINAS 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 COORDENADORIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CAP  

 DEFERIDOS 
PROT 20/11/2858 ACESPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT 19/11/16153 ALESSANDRA DE OLIVEI-
RA SANTOS - PROT 19/11/16152 ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS - PROT 20/11/5037 RAQUEL 
CINTRA P. DE FREITAS - PROT 20/11/10352 SINESIO ALVES COELHO - PROT 21/11/2433 SINESIO 
ALVES COELHO 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
  (PARA CONSULTAR OS PROCESSOS NO GUICHE DE ATENDIMENTO, AGENDE SEU HORÁ-
RIO NO SITE CIDADAO.CAMPINAS.SP.GOV.BR) 
PROT 20/11/13467 NILSON DAS NEVES - PROT 20/11/12770 CESAR LONGO - PROT 21/11/1977 MAU-
RO CAMARGO VARANDA - PROT 20/11/11254 NILZE MARTINS MARQUES - PROT 20/11/12559 AL-
PHA CONSTR. E INCORPORADORA LTDA - PROT 20/11/10645 ALTAIR DA SILVA JIRARDI - PROT 
21/11/960 ORESTES DA CRUZ - PROT 21/11/1885 RODRIGO PAMPLONA CARLOS - PROT 20/11/10027 
JOÃO RICARDO L. FERREIRA - PROT 18/11/7505 GUSTAVO TOHMAZ FARAH - PROT 19/11/8190 
FRANCISCO JOSE TOBAR TOLEDO - PROT 20/11/946 LEON ESTEVAO STOBENIA - PROT 20/11/2777 
EDSON VILELA MORAIS - PROT 20/11/2885 JULIO FALTZ - PROT 20/11/3351 ELIANA CHIARELLO 
- PROT 20/11/4092 ALBERTO ALVES FONSECA PARRA - PROT 20/11/12720 LEONARDO PIETRO 
BOM PEROZIN - PROT 19/11/17516 IVANIR IZIDIO VIEIRA - PROT 20/11/2872 CELIA CRISTINA PE-
DRO VICENTINI - PROT 20/11/9331 HOME BRASIL ADMINISTR. E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT 
21/11/1410 CARMEN DE ANGELIS NICOLETTI - PROT 21/11/831 ELISANGELA SEREIA - PROT 
20/11/7357 PALTONI DAUN FRAGA - PROT 20/11/12960 ANA LUIZA DE MELO VINHAS RIBEIRO - 
PROT 20/11/9221 APARECIDO MARTINEZ LOPES - PROT 20/11/9297 JOSE PEREIRA MAGALHAES 
- PROT 19/11/16992 OTAVIO CARDOSO DE OLIVEIRA - PROT 21/99/109 SOUSAS A ADMINISTR. 
DE BENS IMOVEIS LTDA - PROT 20/11/12951 ANDERSON ALVES DOS SANTOS - PROT 19/11/11529 
ANTONIO CARLOS C. FERNANDES - PROT 20/11/11247 DOUGLAS RODRIGUES - PROT 20/11/9991 
DINAH AUGUSTA BERETTA SERRA - PROT 20/11/7867 LUCIANO BRULER - PROT 20/11/10236 TU-
BOLINE IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI - PROT 21/11/2773 VANDERLICE PEREIRA DA SILVA 

  CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS  
PROT 21/11/3037 ANA CLAUDIA DA COSTA ELIAS CONTI

 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT 21/11/3503 SILVANA MARIA FREDIANI

 CONCEDIDO PRAZO DE 120 DIAS 
PROT 21/11/3089 CRISTIANO JOSE MICOLI - PROT 21/11/3091 ADELINA AP. CORREA PRADO 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 ENGª SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 COORDENADORA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

À SAÚDE comunica: 
 PROTOCOLO: PMC.2021.00012058-57
INTERESSADO: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/ CPF: 03.560.974/0011-90
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00013101-38
INTERESSADO: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/ CPF: 03.560.974/0011-90
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICA SUBSTITUTA DE SANDRA TIEMI KONISH , CRF 
28091, CPF 260.442.338-39
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00013114-52
INTERESSADO: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/ CPF: 03.560.974/0011-90
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICA SUBSTITUTA DE VÂNIA MARIA FOGAÇA CRF 
23488 CPF 260.495.848-18
DEFERIDO
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PROTOCOLO: PMC.2021.00013112-91
INTERESSADO: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/ CPF: 03.560.974/0011-90
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICA SUBSTITUTA DE PATRICIA MENEGASSO CRF 
72430 CPF 328.755.148-57
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00013111-18 
INTERESSADO: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/ CPF: 03.560.974/0011-90
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICA SUBSTITUTA DE MARCOS PAULO MOREIRA, 
CRF 28834, CPF 177.128.358-02
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00015532-01
INTERESSADO: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/ CPF: 03.560.974/0011-90
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE ERIKA MACHADO 
CRF 28990 CPF 253.129.358-24
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00015527-35
INTERESSADO: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/ CPF: 03.560.974/0011-90
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE DANIELA CATE-
LAN CRF 32383 CPF182.903.608-43
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00015532-01
INTERESSADO: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/ CPF: 03.560.974/0011-90
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE ERIKA MACHADO 
CRF 28990CPF 253.129.358-24
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00015534-64
INTERESSADO: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/ CPF: 03.560.974/0011-90
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE SILVIA BELLARDI 
KERZNER CRF 16243 CPF 057.385.068-20
DEFERIDO 

 Campinas, 29 de março de 2021 
 CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO 

 Chefe de Setor 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA SETORIAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA comunica: 
 PROTOCOLO: PMC.2021.00015742-08
INTERESSADO: JOSE NUNES DOS SANTOS
CNPJ/ CPF: 45.800.695/0001-24
ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
INDEFIRO A PRESENTE DEFESA DO PROTOCOLO Nº PMC.2021.00015742-08EMANTENHOO AUTO 
DE INFRAÇÃO (AI) Nº23022116801, LAVRADO EM 23/02/2021.

PROTOCOLO: PMC.2020.00049813-78
INTERESSADO: VANESSA CAROLINE STOFANELLI BARBOSA
CNPJ/ CPF: 215.939.268-55
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
DEFERIDO 

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 Coordenador Setorial 
  

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

  Processo: PMC.2021.00017529-12 
A Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Campinas ou/ O Setor de Vigilância Sanitária 
de Produtos de Interesse à Saúde/ ou Setor de Vigilância Sanitária de Serviços Relacionados 
à Saúde/ ou Setor de Vigilância Sanitária de Alimentos, dá CIÊNCIA do AUTO DE IMPO-
SIÇÃO DE PENALIDADE MULTA no valor de  800 UFIC´s ( oitocentas UFIC´s) - AIP 
nº 3705963 , lavrado em 13/04/2021 , à empresa JH SARAIVA ALIMENTOS LTDA inscri-
ta no CNPJ sob nº 08.140.868/0001-07 , Nome Fantasia: SUBWAY, endereço:Rua Barão de 
Jaguara - cidade: Campinas - SP.
Por incorrer em infração sanitária considerada de risco à saúde, conforme consta do pro-
cesso iniciado pelo AUTO DE INFRAÇÃO/AI Nº 18032122001 (3627938) lavrado em 
18/03/2021.
 A CIÊNCIA DO INFRATOR SERÁ CONSIDERADA EFETIVADA 5 (CINCO) DIAS APÓS ESTA PUBLICA-
ÇÃO (ART. 138 DA LEI ESTADUAL 10.038/98). 
 PARA O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DEVERÁ COMPARECER AO ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO NO TÉRREO DO PAÇO MUNICIPAL, À AV. ANCHIETA, 200, TÉRREO, CENTRO, CAMPINAS, 
SP OU SOLICITAR O BOLETO VIA SISTEMA GSC. 
 SERÁ AGUARDADO O PRAZO DE 10 DIAS PARA RECURSO, DE ACORDO COM LEI ESTADUAL 
10.083/98. 
 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, A MULTA NÃO RECOLHIDA DENTRO DO PRAZO PRE-
VISTO SERÁ ENCAMINHADA PARA COBRANÇA EXECUTIVA. 

 Processo: PMC.2021.00017532-18 
A Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Campinas ou/ O Setor de Vigilância Sanitária 
de Produtos de Interesse à Saúde/ ou Setor de Vigilância Sanitária de Serviços Relacionados 
à Saúde/ ou Setor de Vigilância Sanitária de Alimentos, dá CIÊNCIA do AUTO DE IM-
POSIÇÃO DE PENALIDADE MULTA no valor de 800 UFIC´s oitocentas UFI´s ) - AIP 
nº 3705875 , lavrado em 13/04/2021, à empresa SUPERMERCADO GALASSI LTDA - ins-
crita no CNPJ sob nº 64.599.871/0003-18, Nome Fantasia: SUPERMERCADO GALASSI 
S/A , endereço:Rua Antônio Vilela Júnior - Atividade: Supermercado.
Por incorrer em infração sanitária considerada de risco à saúde, conforme consta do pro-
cesso iniciado pelo AUTO DE INFRAÇÃO/AI Nº 20032122001 (3627970) lavrado em 
20/03/2021.
 A CIÊNCIA DO INFRATOR SERÁ CONSIDERADA EFETIVADA 5 (CINCO) DIAS APÓS ESTA PUBLICA-
ÇÃO (ART. 138 DA LEI ESTADUAL 10.038/98). 
 PARA O RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA DEVERÁ COMPARECER AO ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO NO TÉRREO DO PAÇO MUNICIPAL, À AV. ANCHIETA, 200, TÉRREO, CENTRO, CAMPINAS, 
SP OU SOLICITAR O BOLETO VIA SISTEMA GSC.  
  SERÁ AGUARDADO O PRAZO DE 10 DIAS PARA RECURSO, DE ACORDO COM LEI ESTADUAL 
10.083/98. 
   DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, A MULTA NÃO RECOLHIDA DENTRO DO PRAZO PRE-
VISTO SERÁ ENCAMINHADA PARA COBRANÇA EXECUTIVA.  

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 Coordenador Setorial 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EM 27 DE ABRIL DE 2021    
SEI:PMC.2020.00004552-30
Tendo em vista o despacho do DA/SMS, a manifestação do economista desta SMS, 

conforme documentos3749669e 3749686, e os julgamentos do TCE/SP ( TC-
002332/003/07 e TC-001464/003/07), os quais adoto como fundamentos para decidir, 
ante a ausência de motivos que justifi quem a quebra do equilíbrio econômico-fi nan-
ceiro e a impossibilidade da Administração suportar custos adicionais decorrentes das 
variações comerciais , INDEFIRO  o pedido de reequilíbrio de preços solicitado pela 
empresa SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o item 17- SINVAS-
TATINA 10MG CPR/CPS/DG referente a Ata de Registro de Preços nº 589/2020, 
assinada em 23/11/2020.
Publique-se.
Após, tendo em vista o outro pedido formulado pela empresa (PMC.2021.00022613-
86- cancelamento da Ata), encaminhe-se para análise e manifestação da  Secretaria 
Municipal de Justiça - SMJ , com vistas à verifi cação dos aspectos jurídicos-formais 
do cancelamento em questão.
 

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 DR. LAIR ZAMBON 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 
DOS CONDUTORES E PROPRIETÁRIOS DOS 

VEÍCULOS POR COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE 
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO   

  Considerando  o disposto no art.  3º, § 2º, da Lei Municipal n.º 14.862, de 25 de julho de 
2014, que dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos de som, portáteis ou instalados em 
veículos automotores estacionados, nas vias e logradouros públicos que venham perturbar 
o sossego público; 
 Considerando  o disposto artigo 5º, §1º, do Decreto nº18.623, de 22 de janeiro de 2015, que 
determina que o condutor e o proprietário do veículo utilizado no cometimento da infração 
são solidariamente responsáveis pelo pagamento da multa na quantia de 500 (quinhentas) 
UFICS; 
 Considerando  que a Guarda Municipal é a competente para fi scalizar a aplicação da Lei 
Municipal nº. 14.482/14, por força do artigo 3º, §3º; 
 O Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública , no uso de 
suas atribuições, com fulcro no artigo 7º do Decreto nº. 18.623/15 torna público a relação 
de Auto de Infração, Multa e Apreensão de Veículos válidos e processados, nesta Secretaria, 
e  notifica  os infratores e os proprietários dos veículos elencados abaixo, caso queiram, 
terão prazo de  15 (quinze) dias , a contar da data de publicação, para oferecer recurso da 
autuação à Superintendência de Inteligência da Guarda Municipal, localizada a Rua Sales 
de Oliveira, 1087, Vila Industrial, das 08:00 às 16h00 ou, após o prazo, para efetuar o pa-
gamento da multa.

PLACA AI INFRATOR/CPF/MF PROPRIETÁRIO/CPF/MF DATA INFRAÇÃO

DDG0D89 2442 431.153.858-89 079.573.938-96 3/7/2021

AKL9F88 2530 363.323.088-26 015.853.438-70 3/21/2021

END3899 2449 235.099.728-64 413.131.888-16 3/27/2021
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
  

 PORTARIA Nº 28/2021 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55,
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas , e tendo em 
vista o contido no  PROCESSO DIGITAL SEI/PMC nº. 2019.00015354-59,  em especial 
levando em consideração o relatório da Comissão Processante no ID 3233530 e a mani-
festação do Sr. Corregedor da Guarda Municipal de Campinas no ID 3728494 dos autos, 
com fulcro no artigo 50 - inciso III, da Lei Municipal 13.351/08, como já decidido no ID 
3731124, dar publicidade do  arquivamento  do feito, observando-se a  recomendação  no 
ID 3731124 dos autos.
 Estando as partes, seus advogados e os interessados intimados e cientificados da r. 
decisão, a partir da publicação. 
 

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

 Protocolo: 2021/10/2110
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DA 
FAZENDA
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de Servi-
ços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes Nº 1.275, Parque Taquaral, Cam-
pinas, SP  - Setor de Expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação 
desta, para tomar ciência das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solicitante, 
o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo. 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 ENG.º ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 Secretário Municipal de Serviços Públicos 
  

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

 Protocolo: 2021/10/2081
Interessado: BOPALBG - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE MORA-
DORES DE RESIDENCIAL BOSQUE DAS PAINEIRAS
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes Nº 1.275, Parque 
Taquaral, Campinas, SP  - Setor de Expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da data da publicação desta, para tomar ciência das informações e esclarecimentos 
contidos no referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo. 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 ENG.º ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 Secretário Municipal de Serviços Públicos 
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 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 RESOLUÇÃO N° 122/2021 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO 

DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de 
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, 
de 15 de dezembro de 1993;
O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições, com fulcro no 
artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução 
do CONTRAN n°619/16, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados 
e processados em 23/04/2021, nesta Secretaria e notifi ca os proprietários dos veículos 
que, caso queiram, terão prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para 
oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condu-
tor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identifi cado 
na lavratura do auto de infração.

PLACA AIT COD. INFR DATA INFR

QIL4H59 P163721247 60503 09/04/2021
 

 VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE 
 Secretário Municipal de Transportes 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 DEPARTAMENTO DO VERDE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL   

 Protocolo : 2020/11/10657
Interessado : Luis Otavio Moraes Novaes
Assunto: Cadastramento/Diretrizes urbanísticas

  CONVOCAÇÃO  
Para prosseguimento da análise, por parte da SVDS, solicitamos o comparecimento 
do interessado, seu representante legal ou responsável técnico, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados desta publicação, à Av. Anchieta nº 200, 16º andar, para tra-
tar de assuntos relativos à aprovação do Levantamento Planialtimétrico- Diretrizes 
Urbanísticas da gleba objeto do presente protocolado, sob pena de arquivamento do 
processo, conforme dispõe o Decreto Municipal nº20.739/20.  O atendimento pelo 
técnico que subscreve esta convocação é feito de segunda  a sexta-feira, das 14h00 
às 17h00, mediante ao agendamento pelo fone 2116-8485   ou pelo email sylvia.tei-
xeira@campinas.sp.gov.br.   

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 ENGª . SYLVIA R. D. TEIXEIRA 

 CPGA - DVDS Matrícula 100818-8 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  PMC.2018.00042319-31 
 Interessado:   Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos 
 Autuado: Companhia de Melhoramentos MP2 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  de  Multa  n °   37/2021 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Cam-
pinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado, por realizar 
intervenção em 400 m2 de área de preservação permanente - APP, sem a devida autorização, 
com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 penalidade de MULTA no valor de 6.088 UFIC.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor recurso 
administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do recebimento desta 
notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na impossibilidade de 
recebimento.
Após o prazo recursal, nos termos do parágrafo único do artigo 137 do Decreto Municipal 
n°18.705/2015, este processo será encaminhado à Junta Administrativa de Valoração Am-
biental para avaliação da necessidade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta 
para reparação e/ou compensação do dano causado."
 

 Campinas, 26 de abril de 2021 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  PMC.2020.00056584-57 
 Interessado:   Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado: Loteamento Colinas do Atibaia 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  de  Multa  n °   38/2021 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Cam-
pinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado, por realizar 
atividade em desacordo com o Plano de Manejo da APA de Campinas, com a seguinte 
redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 penalidade de MULTA no valor de 131,97 UFIC.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor recurso 
administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do recebimento desta 
notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na impossibilidade de 
recebimento.
Após o prazo recursal, nos termos do parágrafo único do artigo 137 do Decreto Municipal 
n°18.705/2015, este processo será encaminhado à Junta Administrativa de Valoração Am-
biental para avaliação da necessidade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta 
para reparação e/ou compensação do dano causado."
 

 Campinas, 26 de abril de 2021 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  PMC.2021.00009868-71 
 Interessado: Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado:DCamargo Participações LTDA 
 Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa 39/2021 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado por 
causar poluição, com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de multa no valor de 8.001 UFIC.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.
Após o prazo recursal, nos termos do parágrafo único do artigo 137 do Decreto Muni-
cipal n°18.705/2015, este processo será encaminhado à Junta Administrativa de Valo-
ração Ambiental para avaliação da necessidade de celebração de Termo de Ajustamen-
to de Conduta para reparação e/ou compensação do dano causado."
 

 Campinas, 26 de abril de 2021 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  PMC.2020.00059464-10 
 Interessado:   Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado: Associação de Aliança e Comunhão Teófilos 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n° 40/2021 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado 
realizar atividade em desacordo com o Plano de Manejo da APA de Campinas, com a 
seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de multa no valor de 131,97 UFIC.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.
Após o prazo recursal, nos termos do parágrafo único do artigo 137 do Decreto Muni-
cipal n°18.705/2015, este processo será encaminhado à Junta Administrativa de Valo-
ração Ambiental para avaliação da necessidade de celebração de Termo de Ajustamen-
to de Conduta para reparação e/ou compensação do dano causado."

 PMC.2020.00059464-10 
 Interessado:   Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado: Associação de Aliança e Comunhão Teófilos 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n° 41/2021 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado 
causar queimadas, com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos §1° do artigo 1° e §1° do artigo 3° da Lei Municipal 
16.024/2020 a penalidade de MULTA no valor de 5.000 UFIC.
Nos termos do artigo 10 da Lei 19.575/2017, o infrator poderá interpor recurso admi-
nistrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do recebimento desta 
notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na impossibilidade 
de recebimento.
Após o prazo recursal, nos termos do parágrafo único do artigo 137 do Decreto Muni-
cipal n°18.705/2015, este processo será encaminhado à Junta Administrativa de Valo-
ração Ambiental para avaliação da necessidade de celebração de Termo de Ajustamen-
to de Conduta para reparação e/ou compensação do dano causado."
 

 Campinas, 26 de abril de 2021 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL 

 Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental 
 Protocolo : 2020/19/086
Interessado : Merito Desenvolvimento Imobiliario
Assunto: Cadastramento/Diretrizes urbanísticas

  CONVOCAÇÃO  
Para prosseguimento da análise, por parte da SVDS, solicitamos o comparecimento do inte-
ressado, seu representante legal ou responsável técnico, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados desta publicação, à Av. Anchieta nº 200, 16º andar, para tratar de assuntos relativos 
à aprovação do Levantamento Planialtimétrico- Diretrizes Urbanísticas da gleba objeto do 
presente protocolado, sob pena de arquivamento do processo, conforme dispõe o Decreto 
Municipal nº20.739/20.  O atendimento pelo técnico que subscreve esta convocação é fei-
to de segunda  a sexta-feira, das 14h00 às 17h00, mediante ao agendamento pelo fone 
2116-8485    ou pelo email sylvia.teixeira@campinas.sp.gov.br.  
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 ENGª . SYLVIA R. D. TEIXEIRA 

 CPGA - DVDS Matrícula 100818-8 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo:   2020.00043550-01 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  de Advertência  n°   51  /2019 
 Autuado:   Ricled Empreendimentos Imobiliários EIRELI  
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o CANCELAMENTO do Auto de Infração Imposição Pena-
lidade de Multa citado por deferimento do recurso.
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o CANCELAMENTO do boleto n°158.379.797, referente 
ao Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n°51/2019, por interposição de 
recurso.
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Cumunique-se 

  Solicitação: 2020000363
Empreendimento: Alvorada Associação Habitacional  
Favor apresentar os seguintes documentos no prazo de 20 dias, após publicação: 
1. Apresentar a planta de análise prévia aprovada e completa.
Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável através do e-mail lindenberg.casimiro@campinas.sp.gov.br 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 LINDENBERG C. DAMASCENO 

 Engenheiro Ambiental 
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 JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO 
 CONVOCAÇÃO 

 A Presidente suplente da Junta Administrativa de Recursos no uso de suas atribuições 
legais, CONVOCA os membros abaixo indicados e/ou respectivos suplentes constan-
tes da Portaria nº 95.185/2021, publicada no Diário Ofi cial do Município em 22 de 
abril de 2021, p.19, a participar da Sessão de Julgamento de Recursos Administrativos 
no âmbito da Junta Administrativa de Recursos - JAR - por videochamada, instituída 
pelo Decreto Municipal nº 19.575, de 16 de agosto de 2017.
DATA: 11/05/2021
HORÁRIO: às 10h00 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA VIDEOCHAMADA: meet.google.com/zgq-obig-pkj 
Protocolados a serem julgados:
PROTOCOLO Nº 2019.10.13059
INT.: CONSELHO GESTOR DA APA DE CAMPINAS
AUTUADO: CARELI RESTAURANTES LTDA

PROTOCOLO Nº 19.10.15873
INT.: COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
AUTUADO: LUIS FERNANDO O. GUTIERREZ

PROTOCOLO Nº 20.10.1933
INT.: COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
AUTUADO: CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

PROTOCOLO Nº 20.10.6344
INT.: COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
AUTUADO: NELSON ALAITE JÚNIOR

PROTOCOLO Nº 19.10.14102
INT.: COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
AUTUADO: JORGE ELIAS DE SOUZA 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL 

 Presidente Suplente da Junta Administrativa de Recurso 
  

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL 

 Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental  
Protocolo : 2020/11/5152
Interessado : Silvia Vieira Gondim
Assunto: Cadastramento/Diretrizes urbanísticas

  CONVOCAÇÃO  
Para prosseguimento da análise, por parte da SVDS, solicitamos o comparecimento 
do interessado, seu representante legal ou responsável técnico, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados desta publicação, à Av. Anchieta nº 200, 16º andar, para tra-
tar de assuntos relativos à aprovação do Levantamento Planialtimétrico- Diretrizes 
Urbanísticas da gleba objeto do presente protocolado, sob pena de arquivamento do 
processo, conforme dispõe o Decreto Municipal nº20.739/20.  O atendimento pelo 
técnico que subscreve esta convocação é feito de segunda  a sexta-feira, das 14h00 
às 17h00, mediante ao agendamento pelo fone 2116-8485    ou pelo email sylvia.
teixeira@campinas.sp.gov.br.  
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 ENGª. SYLVIA R. D. TEIXEIRA  

 CPGA-DVDS matricula 100818-8 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se  

 Solicitação LAO: 2021000434 
  Interessado: Janaina Porsari Miyazawa Palmieri 
Em atendimento de sua solicitação número 2021000434, foi efetuada análise da docu-
mentação entregue. Segue relação dos documentos faltantes que deverão ser anexados 
no LAO, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da data de publicação:
- Comprovante de endereço para Pessoa Física;
- Projeto de Terraplenagem com pelo menos mais uma seção paralela à S0,
- Projeto de drenagem ao longo da intervenção com a caixa de retenção na parte mais 
baixa do terreno (cota 92). Descrever como os sedimentos serão retidos na caixa, em 
caso de carreamento.
Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail rafaela.lancone@campinas.sp.gov.br. 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE 

 GEÓLOGA 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE CAMPINAS - CONGEAPA   

  Ata da Reunião Ordinária de 30 de março de 2021
(por videochamada)   

 Aos trinta dias do mês de março de 2021, às 19 horas, por meio de videoconferência 
e com transmissão ao vivo pela plataforma Youtube: https://www.youtube.com/c/Se-
cretariadoVerdeCampinas/videos, reuniu-se o pleno do Conselho Gestor da Área de 
Proteção Ambiental de Campinas - Congeapa - para a Reunião Ordinária com os se-
guintes presentes: Ângela Cruz Guirao (SVDS); Eros Vizel, Adriana Maria Garavello 
Faidiga Flosi (SMDEST); Marcelo Duarte da Conceição (Subprefeitura de Joaquim 
Egídio); João Pedro Sangaletti Serrano (AR-14); Giuliano Mngato (Subprefeitura de 
Sousas); Paulo Tinel e Rodrigo Hajjar (SANASA); Renata Santos Camargo e Sonia 
Regina Peres da Silva (Associação dos Moradores Unidos do Bairro Carlos Gomes e 
Adjacências); Teresa Cristina Moura Penteado (Associação Resgate Cambuí); Ale-
xandre Camargo Coutinho e Silvia Cordeiro (Associação dos Proprietários e Mora-
dores do Jardim Botânico de Sousas); Sandra Regina Venâncio Martins (Associação 
Moradores Voluntários Nova Sousas); Rogers Fussi Aveiro (Sindicato Rural de Cam-
pinas); Denise de Alemar Gaspar (Instituto Nehon); Ricardo Serrano Barreira e Jaime 
Marcelino Pissolato(ADEGAS); André Luís Queiroz Blanco (SASP); Regina Márcia 
Longo (PUCC); Carmen Rita Furlani Blanco e Gabrielle Cifelli (Instituto de Coope-
ração e Desenvolvimento Ambiente Total);  Jorge Henrique Morais da Silva (AMA-
TER); Renata Franco (OAB); César Cury e Letícia Mônica (APAVIVA); Pedro Rocha 
Lemos, Ana Claudia Oliveira de Souza e André Nogueira Bozza (JAGUATIBAIA); 
Sandra Marcia Martins Marques (SOS - Sociedade Organizada pela sustentabilidade 
socioambiental) Claudia M. Resende Esmeriz Gusmão (Associação para Sustentabi-
lidade e Meio Ambiente - ASSUMA); e demais presentes conforme lista de presença 

(Carlos Alberto Gregio de Oliveira, Gustavo D'Estefano (SVDS). A Presidente Clau-
dia Esmeriz, após a verificação de quórum, iniciou a reunião com a seguinte ordem do 
dia: Ordem do dia: 1 - Fala da Diretoria; 2 - Votação de atas: - Reunião Ordinária de 
15 de dezembro de 2020 ; - Assembleia Geral de Eleição das Entidades - 26 de janeiro 
de 2021 ; - Reunião Extraordinária - 09 de fevereiro de 2021 ; - Reunião Ordinária - 02 
de março de 2021 ; - Assembleia Geral de Eleição da Mesa Diretora - 02 de março de 
2021; 3- Apresentação de proposta de curso pelo Departamento do Verde, Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável - SMVDS ; 4 -Planejamento Estratégico do biê-
nio 21-22; 5 - Mapeamento Socioambiental "Green Map da APA de Campinas" - IAT/
SASP; 6- Fala dos (as) Conselheiros (as). Como primeiro item da pauta, a presidência 
cumprimenta a todos, expressa os sentimentos a Família da Alexandra Caprioli pela 
morte do Sr. Antonio Caprioli, fez parte da história do transporte de Campinas; So-
licita uma reunião extraordinária para 06/04//21 às 18h30min por causa dos diversos 
assuntos a serem tratados, como criação das câmaras técnicas, nomenclatura correta 
estabelecida no plano de manejo. 2 - Votação de atas: - Reunião Ordinária de 15 de 
dezembro de 2020 ; Foi acertado que será enviada para aprovação dos conselheiros da 
gestão passada para aprovação, já que há uma nova composição.
- Assembleia Geral de Eleição das Entidades - 26 de janeiro de 2021 ; aprovada com 
2 abstenções; - Reunião Extraordinária - 09 de fevereiro de 2021 ; aprovada com uma 
abstenção; - Reunião Ordinária - 02 de março de 2021 ;
aprovada com uma abstenção; Assembleia Geral de Eleição da Mesa Diretora - 02 
de março de 2021; aprovada com duas abstenções; 3- Apresentação de proposta de 
curso pelo Departamento do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 
SMVDS; A conselheira Angela Guirao, explica que a proposta do curso surge dentro 
do plano de manejo, que prevê a
capacitação dos conselheiros, o que vem num bom momento por estar com plano 
pronto e uma boa formação do Conselho. O curso será oferecido junto com a Escola 
de Governo, que conduzirá todo processo, formatação de módulos, capacitação, o que 
proporcionará uma continuidade, a cada dois anos oferecer o curso, cada renovação 
do Conselho. Temas: 1 - Aspectos e alcance jurídicos e institucionais sobre a atuação 
de conselhos municipais (função dos conselheiros municipais no âmbito de gestão de 
uma unidade de conservação e no âmbito de validade sustentável como a APA, função 
de um conselho na Gestão Pública, direitos e deveres de cada Conselheiro, quais as 
responsabilidades de funcionário público pelo que ele responde). 2 - comunicação não 
violenta ou gestão de conflito (apresentar a importância de sempre expor os conflitos 
que existem para busca de soluções, oferecer ferramentas para lidar com conflitos 
da exposição e no trabalho constante gradual, apresentar a forma de comunicação da 
escuta ativa, empatia, etc) 3 - SNUC - Sistema Nacional de unidades de conservação 
para natureza (aprofundar sobre a importância). 4 - Plano de manejo (seus aspectos 
legais e institucionais, zoneamento da APA quais as informações nos diagnósticos 
que foi apresentado, etc); 5 - Gestão participativa e atuação do Conselho gestor da 
APA da gestão da unidade de conservação; 6 - Licenciamento municipal (processos 
que ocorrem na APA) ; 7 - Fiscalização Municipal (Quais os procedimentos, o que 
acontece depois do auto de infração, etc;) ; 8 - RTPM - Tipo de categoria de unidade 
de Conservação de uso sustentável (Exposição de convidado do Estado); 9 - FHidro - 
Como fonte de recurso na captação e aplicação de ações dentro da APA. O Curso pode 
acontecer uma vez por mês, ou uma vez a cada quinze dias, de forma virtual, período 
da noite. Angela Guirao, esclarece que deve estabelecer um prazo de um mês, até a 
próxima AGO, para apresentação final da proposta, e será enviado formulário com 
questões de horários e dias do curso para os conselheiros responderem. Item 4 da pauta 
-Planejamento Estratégico do biênio 21-22; Será estudado a criação de câmaras téc-
nicas, e acertado uma reunião extraordinária em seis de abril de 2021, para isso. Item 
5 da pauta - Mapeamento Socioambiental "Green Map Systems" Mapa Verde APA de 
Campinas" - SASP/IAT; conselheiro André - e Carmen, comenta sobre a metodologia 
do Sistema GMS - Mapa Green Map, que é de trabalhar os três eixos que são pilares 
de trabalhar sistema de informação geográfica através de ícones, que são uma lingua-
gem Universal e para poder identificar de uma forma colaborativa a realidade de uma 
comunidade, aspectos positivos e negativos em busca de um desenvolvimento susten-
tável. A ferramenta possibilita que a comunidade possa conhecer, proteger e desen-
volver de forma sustentável a sua cidade, localizando e mostrando no mapa e através 
desses 3 Pilares como está a relação com a natureza, economia e sociedade: 1. Modo 
de Vida Sustentável, 2. Natureza e 3. Cultura e Sociedade. Tornando-se uma ferramen-
ta de gestão participativa e colaborativa. O conselheiro André Blanco fez uma breve 
apresentação da ferramenta, a conselheira Carmen fez as suas considerações relatando 
as experiências desenvolvidas, ressaltando o início deste projeto na APA de Campinas.
Item 6 da pauta - Fala dos Conselheiros. A conselheira Sandra Venâncio comenta que 
o Prefeito Dário Saadi, enviou plano de metas do Cantareira para Câmara, e sugere 
a criação de uma comissão para acompanhamento desse plano. O Conselheiro Paulo 
Tínel, comenta que a Claudia Esmeriz já fez vários ofícios, que foram encaminhados 
aos técnicos da Sanasa que levaram todas as ponderações a nova direção da Sanasa. 
Diz terem tido problema jurídico na licitação dos estudos que estão paralisados. Com 
relação ao nosso Cantareira, a represa, o reservatório, a localização tudo isso está 
em estudo. Acha que podem esperar para discutir os assuntos tão logo haja um novo 
posicionamento da Sanasa, se compromete a trazer para o Conselho. Diz que estão 
estudando, que os impactos ambientais, estão sendo muito, muito avaliados e desde 
o início a sua posição, como técnico era um reservatório em Valinhos que técnicos da 
Sanasa estão tentando viabilizar. Porém depende toda a questão de um aspecto jurídico 
nessa situação. Por enquanto os estudos estão todos paralisados.
A Conselheira Angela Guirao compartilha o resultado da enquete: Relação a duração do 
curso, duas aulas por mês, duração de quatro meses e meio. Duração das aulas de 2 ho-
ras. A Presidente Claudia Esmeriz, informa que sente a ausência da Entidade APROAPA 
por duas reuniões consecutivas e que enviará ofício à entidade falando sobre a impor-
tância da participação. Em seguida, não havendo mais o que discutir, a Secretaria Geral 
agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a Assembleia, e eu, Carlos Alberto 
Gregio de Oliveira lavrei a presente ata. Campinas, 30 de março de 2021. 
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 CAARLOS ALBERTO GREGIO DE OLIVEIRA 

 Secretário Executivo do CONGEAPA 
  

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
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AMBIENTAL DE CAMPINAS 
 CONGEAPA 

  Ata da Reunião Extraordinária de 06 de abril de 2021
  (por videochamada)  

  Aos seis dias do mês de abril de 2021, às 19 horas, por meio de videoconferência e com 
transmissão ao vivo pela plataforma Youtube: https://www.youtube.com/c/Secretaria-
doVerdeCampinas/videos, reuniu-se o pleno do Conselho Gestor da Área de Proteção 
Ambiental de Campinas - Congeapa - para a Reunião Ordinária com os seguintes pre-
sentes: Ângela Cruz Guirao (SVDS); Eros Vizel (SMDEST); Paulo Tinel e Rodrigo Ha-
jjar (SANASA); João Pedro Sangaletti Serrano (AR14); Renata Santos Camargo e Sonia 
Regina Peres da Silva (Associação dos Moradores Unidos do Bairro Carlos Gomes e 
Adjacências); Maria Cabral (Associação Resgate Cambuí); Sandra Marques (Sociedde 
Organizada pela Sustentabilidade SOS); Jorge Alberto Teixeira (Sociedade Colinas do 
Atibaia); Rogers Fussi Aveiro (Sindicato Rural de Campinas); Denise de Alemar Gaspar 
(Instituto Nehon); Ricardo Serrano Barreira e Jaime Marcelino Pissolato(ADEGAS); 
André Luís Queiroz Blanco (SASP); Regina Márcia Longo (PUCC); Carmen Rita Fur-
lani Blanco e Gabrielle Cifelli (Instituto de Cooperação e Desenvolvimento Ambiente 
Total); Jorge Henrique Morais da Silva (AMATER); Pia Passeto (OAB); César Cury e 
Letícia Mônica (APAVIVA); Claudia M. Resende Esmeriz Gusmão (Associação para 
Sustentabilidade e Meio Ambiente - ASSUMA); e demais presentes conforme lista de 
presença (Carlos Alberto Gregio de Oliveira, Gustavo D'Estefano (SVDS). A Presidente 
Claudia Esmeriz, após a verificação de quórum, iniciou a reunião com a seguinte Pau-
ta Extraordinária: 1. Plano de Ação Estratégico Participativo; 2. Criação das Câmaras 
Técnicas; 3. Harmonização e adequação das demandas externas com o Plano de Ação 
(Cursos, TRs, etc); 4. Propostas para o Curso e TR de Identidade Visual na APA. Claudia 
Esmeriz, cumprimenta a todos, informando que será uma reunião "microfone aberto" 
onde será acolhida as sugestões de plano de gestão. Serão dois anos nesta gestão de 
Conselheiros e é preciso traçar um plano de ação, considerando que já existe um plano 
de manejo, muitas demandas. Importe que o plano de manejo seja factível, posto em 
ação, que é transformar área e proteção ambiental em área sustentável. 1. Plano de Ação 
Estratégico Participativo; Palavra cedida a André Blanco, que reforça que o objetivo é 
trabalhar de forma integrada e participativa e que de foi construído a pauta de forma 
linear para estabelecer relações entre o plano de ação plano estratégico, que estão rela-
cionados com os itens subsequentes, a questão das câmaras técnicas e outras sugestão 
de participação das entidades e das pessoas externas ou suplentes. Tratar, dar sequência 
às demandas oriundas da outra gestão e assim articular essas questões. A Conselheira 
Carem diz que não ficou à vontade no que se refere ao curso, achou que foi colado de 
uma forma imposta, e também a questão da carga horária e não ficou claro o objetivo, 
não viu uma unanimidade nos conselheiros quanto ao curso. O Vice-presidente André 
Blanco, esclarece que para o curso será pensado o formato com um caráter mais proposi-
tivo. Que será acolhida as opiniões. A conselheira Denise, comenta que acha importante 
ter o histórico do Congeapa e seus conselheiros, que seria rico em contribuição esses 
procedimentos e conhecimentos. A Conselheira Sonia com a palavra, sente que tinha um 
congeapa e a partir dessa nova eleição tem um outro Congeapa, reforça que tudo que já 
tinha sido colocado como metas, procedimentos e processos em andamento, simples-
mente apagou e que e agora vai ser tudo novo tudo diferente. Pensa que, tem realmente 
que resgatar essas coisas que já estavam em andamento e que em algum momento será 
estabelecido esse novo formato, mas tem muita coisa em andamento, como a questão 
da Brigada, e de repente está sendo deixado de lado se dedicando ao formato de gestão 
Congeapa. Claudia Esmeriz esclarece que tudo que foi trabalhado nos dois anos passa-
dos, terá sua sequência, continuará sendo trabalhado, todas as prioridades. O que está 
vindo são ideias novas para agregar. A conselheira Angela Guirao pontua que essa pre-
ocupação da Sonia e até o que a Denise trouxe aqui de resgatar o histórico, lembrar um 
pouco do plano de manejo que foi elaborado no últimos anos desde 2009, onde consta 
no seu programa de educação, a capacitação, para que o Conselho seja cada vez mais 
capacitado e voltado às questões da APA. O Congeapa tem muitos novos conselheiros 
que não acompanharam o processo de elaboração do plano, então trazer como foi feito o 
manejo, quais são os zoneamentos, como funciona a questão de licenciamento, educação 
voltados para gerenciamento de fiscalização voltados para que se possa avançar nesse 
trabalho conjunto. A conselheira Bebel de Castro, sugere que pense nesse curso de forma 
estratégica, no sentido de que são conselheiros deliberadores, então ter neste curso, o 
que é ser um conselheiro, quais são os seus papéis, atribuições, o que é uma estratégia 
voltada ao plano de manejo. Então essa é minha proposta, uma formação mais enxuta 
em um pouco mais estratégicas do ponto de vista do Papel real do Conselheiro e depois 
trabalhar essas questões que são mais específicas, em módulos complementares, porque 
assim a se alcançaria a formação do Conselheiro apto a votar. Palavra cedida a Giuliano, 
que comenta que esteve em uma reunião com o Marcelo e o Pedro de Joaquim Egídio/
Sousas e tem a solicitação da SVDS aonde está um projeto de capacitação da brigada 
para mais ou menos 10 pessoas, as o problema está sendo o coro das pessoas aderirem 
esse treinamento, que é para o mês corrente. É treinamento presencial, no Parque Ecoló-
gico. A Conselheira Angela, resgata
um processo que iniciaram 2019, que é o termo de convênio com o departamento de 
DAEE e energia elétrica do estado, em função da barragem com as obras da barragem 
de Pedreira. O recurso recebido no valor de aproximadamente um milhão 280 mil 
reais que foi destinado para APA de Campinas e um outro valor foi destinado para 
APA de juqueri-mirim, que apa do estado que são duas APS afetadas pela barragem. 
Então esse recurso veio por meio de um convênio firmado em agosto do ano passado e 
ficou estabelecido junto com Congeapa o plano de trabalho e para onde esse dinheiro 
seria destinado. Um dos itens a formação de brigada e aquisição de equipamentos, tem 
um cronograma para seguir, estabelecido no convênio com termo de referência. Está 
havendo dificuldades, entre elas a mobilidade, e está sendo estudado tentativas de 
não fazer presencial. O Conselho tem papel fundamental nesse processo de encontrar 
voluntários para treinamento de brigadista. A conselheira Sônia afirma que esse repre-
sentante, da Região do Carlos Gomes, para participar do treinamento está contactado. 
2. Criação das Câmaras Técnicas; Cláudia fala da importância dos trabalhos exercidos 
através das Câmaras Técnicas e comenta que enviou um documento onde constava o 
plano de ação e como inserir todos assuntos nas câmaras técnicas, sugerindo quatro 
comissões para serem indicados seus representantes. Comentou também que solicitou 
uma visita na área da Represa/barragem, mas a questão da pandemia adiou. O Con-

geapa se posicionou contra essa barragem, mas ainda assim o processo seguiu, então 
precisa acompanhar. A conselheira Bebel, opina que trabalhar os planos e trabalhar 
câmaras técnicas é um caminho bastante importante porque a consegue criar a câmera 
por afinidade ou perfis
técnicos e de conhecimento fundamental e casar isso com os planos da prefeitura. 
Avalia que seria necessário um tempo para poder analisar os planos e casar isso com o 
plano de manejo e dentro daquela solicitação feita a prefeitura, casar isso com agenda 
que a própria secretaria tem, para não trabalhar em descompasso. Claudia Esmeriz diz 
que o conselho como órgão a parte, representante da sociedade civil, independente 
do que a Prefeitura tem como plano dela, é o conselho colocar essa demanda. A Con-
selheira Bebel esclarece que a prefeitura tem uma agenda de execução de planos, o 
Conselho uma agenda com suas demandas, e que sua intervenção foi no sentido de 
fazer uma comunicação entre essas agendas. Claudia reforça o fato de que as mudan-
ças de nomes das comissões para câmaras técnicas foi para seguir a nomenclatura que 
o plano de manejo segue e que cada trabalho/estudo iniciado nas comissões seguirão 
agora apenas com a mudança para câmaras técnicas, nada será perdido. Câmara técni-
ca de Desenvolvimento sustentável acaba abarcando turismo sustentável, patrimônio 
cultural histórico arquitetônico e atividades rurais e urbanas, depois da câmara técnica 
de biodiversidade o substituir por câmara técnica de conservação e recuperação dos 
recursos naturais, por exemplo. André Blanco reforça que no decorrer da ação das 
câmaras técnicas, pode desdobrar para temporárias ou especiais. A câmaras técnicas 
como está no plano de manejo e as entidades começarem a escolher quais são as câ-
maras técnicas que elas podem contribuir não só na qualidade expertise da entidade 
mais dos profissionais que a entidade tem para formar câmaras técnicas de acordo 
com o plano de manejo. A conselheira Denise, retoma a importância de memória e 
banco de dados do que é tratado. Sugere também que coloque documento editável na 
nuvem para que os conselheiros se organizem nas câmaras técnicas. Claudia Esmeriz, 
comenta que dá valor a guarda de documentos, fala que na página do Congeapa tem as 
Atas das reuniões de muito tempo atrás. A presidente coloca em votação a criação das
quatro câmaras técnicas iniciais que podem ser desdobradas em sub câmara, e é apro-
vada unanimemente. Fica acertado o envio do documento pelo Google para que seja 
preenchido conforme interesse dos conselheiros em cada câmara e na próxima AGO 
seria escolhido o relator de cada câmara. 3. Harmonização e adequação das demandas 
externas com o Plano de Ação (Cursos, TRs, etc); André Blanco esclarece que esse 
item foi sendo tratado junto a pauta das câmaras técnicas e da formação do curso de 
capacitação junto a Escola de Governo. E verificar o que pode colaborar dentro dos 
prazos do TRs. Claudia Esmeriz lembra que toda a contribuição quanto aos temas 
devem ser enviados pelo e-mail Congeapa@campinas.sp.gov.br . André Blanco, ques-
tiona Angela Guirao sobre os prazos das Trs. Angela Guirao esclarece, iniciando pelo 
Ofício recebido do Congeapa para a SVDS, solicitando o plano de ação, com seus 
andamentos, parte foi enviado e outras respostas estão sendo elaboradas e já com 
uma proposta de reunião para quarta-feira. Tem questões que não consegue voltar 
no tempo, uma delas é o convênio com DAEE. Então tudo segue um procedimento, 
alteração de tempo de referência não existe, o que se faz é minimamente outro ajus-
te. O importante é estabelecer uma comunicação que flua, uma linha de trabalho em 
conjunto, sobre as propostas do Conselho. Quanto às sugestões nesses Trs já firmados, 
não é possível modificações, mas nada impede que manifestem as sugestões. Claudia 
Esmeriz deixa sua indignação lembrando que ex-prefeito de Campinas alterou a lei 
10.850, art, 18, da APA sem passar pelo Conselho o que causou uma devastação de 
um fragmento de mata da APA. .. Desrespeito com o Conselho Gestor da APA. Em 
seguida, não havendo mais o que discutir, a Secretaria Geral agradeceu a presença de 
todos, deu por encerrada a Assembleia, e eu, Carlos Alberto Gregio de Oliveira lavrei 
a presente ata. Campinas, 06 de abril de 2021. 
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 CARLOS ALBERTO GREGIO DE OLIVEIRA 

 Secretário Executivo do CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO 
DESERTA 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/21 
 A  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS , por seu Di-
retor Comercial, Administrativo e Financeiro,  COMUNICA  que o  PROCESSO 
LICITATÓRIO  Nº 003/21 , realizado sob o rito do Pregão Presencial,  que teve por ob-
jeto a   contratação de Empresa especializada na prestação de serviços continuados 
na área Assistência Médica ou Seguro Saúde, para prestação/cobertura de serviços 
médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar com internação, ci-
rurgia, obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, as-
sim como todos os demais procedimentos, serviços e exames previstos e aprovados 
pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, destinados aos empregados 
desta COHAB/CAMPINAS ,  tudo em conformidade com as especifi cações e condições 
descritas no “Termo de Referência” constante do ANEXO I do Edital, foi  DECLARA-
DO DESERTO  por ausência de interessados na sessão pública ocorrida em 20/04/21  e 
 HOMOLOGADO em 28/04/21, por seu Diretor Presidente. 
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 LUÍS MOKITI YABIKU 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

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

 RATIFICAÇÃO   
  HMMG.2021.00000471-23 
 Assunto: Locação de sistema de neuronavegação 
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações prece-
dentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica que não apresenta óbices à pretensão,
 RATIFICO 
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1 - A contratação emergencial da empresa Traumacamp Com. Imp, Exp. e Loc. de Prods. 
Médicos Hospitalares Ltda,CNPJ05.695.839/0001-05para locação de 01 (um) sistema de 
neuronavegação,com fulcro no inciso IV, artigo 24 de Lei Federal 8666/93;
2 - A despesa decorrente no valor total de R$8.580,00 (oito mil quinhentos e oitenta reais).

 HMMG.2021.00000538-75 
 Assunto:Aquisição emergencial de materiais hospitalares - contingenciamento covid  19 
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações pre-
cedentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica doc.3762939, que não apresenta 
óbices à pretensão,
 RATIFICO 
1 - A contratação emergencial da empresa M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospi-
talares Eireli,CNPJ 03.402.979/0001-12, para aquisiçãode7.000 (sete mil) extensões de pvc 
cristal de 02metrose 7.000 (sete mil) extensões de pvc cristal de 03 metros, com valor total 
de R$ 53.480,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e oitenta reais) e a empresa Cirúrgica 
Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - Sociedade Limitada,CNPJ 
61.418.042/0001-31, para aquisição de 1.800 (um mil e oitocentos)sistemas fechado de aspira-
ção contínua 14FR,500 (quinhentos) sistemas fechado de aspiração contínua 16FR, e 100.000 
(cem mil)torneiras descartáveis 3 vias, com valor total de R$ 193.200,00 (cento e noventa e 
três mil e duzentos reais),com fulcro no Inciso IV,do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93;
2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 246.680,00 (duzentos e quarenta e seis mil 
seiscentos e oitenta reais).

 MMG.2021.00000534-41 
 Assunto: Aquisição de medicamentos diversos - Covid 19 
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações pre-
cedentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica doc.3762547, que não apresenta 
óbices à pretensão,
 RATIFICO 
1 - A contratação emergencial das empresas abaixo relacionadas, com fulcro no inciso IV, 
artigo 24 de Lei Federal 8666/93:
- HDL Logística Hospitalar Ltda, CNPJ 11.872.656/0001-10, para aquisição de 4.000 (qua-
tro mil) ampolas de amicacina 250mg/ml 2ml, com valor total de R$ 8.800,00 (oito mil e 
oitocentos reais);
- Soma SP Produtos Hospitalares Ltda,CNPJ 05.847.630/0001-10, para aquisição de 5.960 
(cinco mil, novecentos e sessenta) frascos de amoxicilina 1000mg+clavulanato 200mg e 
6.000 (seis mil) frascos de salbutamol 100mcg 200 doses spray, com valor total de R$ 
224.480,00 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta reais);
- Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda,CNPJ 67.729.178/0004-91, para aquisição de 300 
(trezentos) frascos de anfotericina B 50mg com valor total de R$ 7.800,00 (sete mil e oi-
tocentos reais);
- Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ 44.734.671/0001-51, para aquisi-
ção de 1.000 (um mil) frascos de fl uconazol 2mg/ml 100ml, com valor total de R$ 13.590,00 
(treze mil quinhentos e noventa reais);
- Halex Istar Indústria Farmacêutica SA,CNPJ 01.571.702/0001-98, para aquisição de 3.000 
(tres mil) ais). 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI  

 DIRETOR PRESIDENTE REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
  

 EXTRATOS   
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 Processo nº:  HMMG.2020.00001455-59.  Modalidade:  Pregão Eletrônico nº: 024/2021. Ata 
de Registro de Preços.  Objeto  :   Registro de Preços para fornecimentos de placas bloqueadas 
para cirurgia ortopédicas, com cessão de instrumentais e equipamentos em comodato.  Em-
presa:  HEXAGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA. 
 CNPJ:  58.619.131/0001-31. Item 01- R$1.300,00. Item 02- R$1.300,00. Item 03- R$1.300,00. 
 Empresa:  GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.  CNPJ:  
10.824.547/0001-65. Item 04- R$1.900,00.  Prazo:  O preço registrado tem validade de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.  Data de início : 27/04/2021.

 TERMO DE CONTRATO 
 Protocolo nº:  HMMG.2021.00000119-51.  Modalidade:  Artigo 24, inciso IV da Lei 
8666/93.  Objeto do Contrato : Contratação de empresa para fornecimento de materiais 
para cirurgias de coluna, dispositivos pediculares e outros padronizados pela tabela SUS em 
sistema de consignação.  Termo de Contrato : 091/2021.  Contratada : GLOBALSANTE 
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.  CNPJ:  28.835.690/0001-18.  Va-
lor do Contrato : R$ 15.684,12.  Termo de Contrato : 092/2021.  Contratada : OSTEO21 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI.  CNPJ:  
28.719.203/0001-51.  Valor do Contrato : R$ 122.857,68.  Prazo:  A presente contratação 
vigerá pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura, podendo ser pror-
rogada até o limite legal.  Assinatura : 12/04/2021.
 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI  

 DIRETOR PRESIDENTE REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
 DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

 DIRETOR ADMINISTRATIVO REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ITENS 
FRACASSADOS   

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2020 
 PROCESSO N°   HMMG.2020.00001048-79 
 OBJETO:  Registro de Preços de material hospitalar (luvas descartáveis). 
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no art. 43, 
inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e nas observações feitas pela Sra. Pregoeira e pela 
área técnica, resolvo:
 1)  Informar que a Pregoeira declarou  FRACASSADOS  os itens 02, 04, 06, 08, 10 e 12 por 
não haver propostas com preços em condições de aceitabilidade;
 2) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 099/2020,  referente ao objeto em epígrafe 
conforme abaixo especifi cado:
 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA , para os itens 01 (R$ 0,90), 03 (R$ 0,90) e 05 (R$ 0,90);
 - BIOTECH LOGISTICA LTDA,  para os itens 07 (R$ 0,63), 09 (R$ 0,63) e 11 (R$ 0,63).
A Rede Mário Gatti enviará para as licitantes vencedoras, através de correio eletrônico, 
arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal da 
Empresa para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de SEDEX no prazo 
de 03 (três) dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da 
data do envio do correio eletrônico ( e-mail ) encaminhado à Rede Mário Gatti na área de 
Expediente localizada no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, 
à Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP. 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI 

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

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 
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 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Pregão n. 2021/94 - ELETRÔNICO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO DE MANEJO AMBIENTAL DE COLÔNIAS E/OU ENXA-
MES DE ABELHAS, VESPAS OU MARIMBONDOS. Recebimento das propostas 
até às 8h do dia 14/5/2021 e início da disputa de preços dia 14/5/2021 às 9h. A infor-
mação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital 
gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br). 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.   

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 PORTARIA Nº 019 DE 27 DE ABRIL DE 2021   
 O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições 
de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8 da Lei Municipal 
nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974; 
RESOLVE:
Tornar público o servidor que, nomeado para o cargo de provimento efetivo nesta 
municipalidade e que, após a avaliação especial de desempenho pela Comissão cons-
tituída para esse fi m, adquiriu estabilidade: 
 NOME/ MATRÍCULA Nº/ PROTOCOLO Nº/ DATA DA ESTABILIDADE   
- ANDRES HOURCADE/ MATRICULA N° 1552/ PROT. N° 6589/18/ ESTABILIDADE: 16/04/2021;
- CARLOS ROBERTO DE CARVALHO/ MATRÍCULA N° 1551/ PROT. N° 6596/18/ ESTABILIDADE: 
16/04/2021;
- DANILO DE LIMA LAVIERI/ MATRÍCULA N° 1544/ PROT. N° 6593/18/ ESTABILIDADE: 16/04/2021;
 -  DANILO VALIM BANAKI /  MATRÍCULA N° 1547/ PROT. N° 6592/18/ ESTABILIDADE: 16/04/2021;
- FABIO CARLOS SACOMAN/ MATRÍCULA N° 1548/ PROT. N° 6597/18/ ESTABILIDADE: 16/04/2021;
- MARCELO BATISTA DA SILVA DE PAULA/ MATRÍCULA N° 1550/ PROT. N° 6601/18/ ESTABILI-
DADE: 16/04/2021;
- MILTON GOMES NOGUEIRA/ MATRÍCULA N° 1555/ PROT. N° 6605/18/ ESTABILIDADE: 16/04/2021;
- PEDRO ROBERTO MARTINS/ MATRÍCULA N° 1549/ PROT. N° 6600/18/ ESTABILIDADE: 16/04/2021;
- RAFAEL CESAR FERNANDES/ MATRÍCULA N° 1546/ PROT. N° 6598/18/ ESTABILIDADE: 
16/04/2021;      
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE 

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 ANDRÉ ASSAD MELLO 

 PRESIDENTE - SETEC 
  

 PORTARIA Nº 021 DE 28 DE ABRIL DE 2021.   
 O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas 
atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei 
Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974, 
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01/05/2021, o Sr. RODRIGO SAENZ D´ALECIO, matrícula nº 
1446, para exercer a Função de Confi ança de Líder de Área, junto a SETEC - Serviços 
Técnicos Gerais.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE 

 Campinas, 28 de abril de 2021 
 ANDRÉ ASSAD MELLO 

 PRESIDENTE - SETEC 
  

 PORTARIA Nº 20 DE 27 DE ABRIL DE 2021   
 O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas 
atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei 
Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974, 
RESOLVE:
Artigo 1º) Conceder ao servidor Sr. Antonio Benedito de Alcântara, matrícula nº 1232, 
RG nº 8.091.000, CPF nº 820.110.878-72 e PIS/PASEP nº106.363.29.96.5, a aposenta-
doriacombaseno artigo 153 da LC nº. 10/04 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº. 
41/03 combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional nº. 47/05, por tempo de 
contribuição, com proventos integrais, calculados na forma da Lei 10.887/04, no cargo 
de Ajudante de Serviços Gerais, Grupo A, Nível 1, Grau I, de acordo com os elementos 
constantes no protocolado (PMC) nº 10/14/882 e SEI CAMPREV.2021.00000912-97 e 
com base na jornada de trabalho de 36 (trinta e seis) horas semanais.
Artigo 2º) As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Muni-
cípio de Campinas - CAMPREV.
Artigo 3º) Esta Portaria tem efeito em 01/05/2021.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE 

 Campinas, 27 de abril de 2021 
 ANDRÉ ASSAD MELLO 

 PRESIDENTE 

 DIVERSOS 
 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO SANTA CLARA
CNPJ: 02.067.677/0001-72 - I.M.: 152044-0 

 

2.020 2.019 2.020 2.019
ATIVO PASSIVO
Ativo Circulante Passivo Circulante  
Caixa 412,16 412,16 Fornecedores 130,41                -                         
Bancos Contas de Movimento 2.247,93 1.953,38 Obrigações Trabalhistas 44.760,52 38.823,08
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 461.352,66 371.879,72 Obrigações Tributárias 15.415,23 13.861,82
Co-Financiamento a Receber 284.724,72 252.903,06 Co-Financiamento Público a Realizar 462.184,16 312.087,06
Convenios com Instituições Parceiras 17.444,93 16.526,94 Recursos de Parcerias a Realizar 101.317,86 97.898,78
Outros Créditos 4.458,67 10.144,79 Provisões Trabalhistas 41.809,77 37.163,75
Total do Ativo Circulante 770.641,07 653.820,05 Outras Contas do Passivo -                      -                         

Total do Passivo Circulante 665.617,95 499.834,49
Ativo Permanente
Móveis e Utensilios 12.824,00 12.824,00 Patrimônio Social
Equipamentos e Aparelhos 14.114,73 14.114,73 Superávit de Exercicios Anteriores 159.176,01        161.879,23            
Equipamentos de Informática 16.490,90 16.490,90 Superávit/Déficit do Exercício (51.768,19)         (2.703,22)               
Veículos -                       -                      Bens Recebidos em Doação 2.794,34 3.808,34
Depreciações Acumuladas (38.250,59)          (34.430,84)         
Total do Ativo Permanente 5.179,04 8.998,79 Total do Patriônio Social 110.202,16 162.984,35

Total do Ativo 775.820,11 662.818,84 Total do Passivo 775.820,11 662.818,84

2.020 2.019 2.020 2.019
RECEITAS DESPESAS
Receitas Próprias ASSISTENCIA SOCIAL
Contribuições/Doações de Pessoas Físicas 13.447,06 1.062,66 Recursos Próprios
Contribuições/Doações de Pessoas Jurídicas -                      Despesas com Pessoal Empregado 81.455,75          23.460,47              
Receitas de Aplicações Financeiras 7.328,58 16.315,44 Materiais e Suprimentos 352,40                34,80                     
Eventos Para Captação de Recursos -                      Manutenção das Instalações -                      73,50                     
Recuperação de Despesas 13.724,22 13.498,95 Despesas de Apoio Administrativo 2.897,73            7.301,39                
Outras Receitas 11,11                  Impostos e Taxas -                      -                         

Despesas Financeiras 1.562,17            2.721,22                
Total das Receitas Próprias 34.499,86            30.888,16          Isenção da Cota Patronal do INSS 178.096,61        164.204,40            

Isenção de Tarifas de Serviços Públicos 20.781,63          19.068,91              
Eventos de Captação de Recursos -
Total 285.146,29        216.864,69

Parcerias Públicas e Privadas
FMAS-Co-Fnanciamento 948.379,87 953.198,77 Parceria Pública
Fundação FEAC 66.360,67            55.206,60          Fundo Muncipal de Assistência Social

Total dos Recursos 1.014.740,54 1.008.405,37 Despesas com Pessoal Empregado 697.256,16        719.009,98            
Materiais e Suprimentos 105.013,35        83.882,53              

Beneficios Fiscais e Tarifários Manutenção das Instalações 1.811,30            4.403,88                
Isenção da Cota Patronal do INSS 178.096,61 164.204,40 Projeto Rede de Recâmbio -                      -                         
Tarifas de Serviços Públicos 20.781,63            19.068,91          Transporte de Usuário -                      -                         

Aluguel de Imóvel 95.996,00          96.020,00              
Total dos Beneficios Usufruidos 198.878,24         183.273,31        Despesas de Apoio Administrativo 48.303,06          49.882,38              

Total Aplicado 948.379,87        953.198,77           

Parceria Privada - Fundação FEAC
Despesa com Pessoal Empregado 42.925,54          9.802,22                
Materiais e Suprimentos 533,77                3.441,34                
Manutenção das Instalações -                      1.093,89                
Impostos e Taxas 1.298,86            1.163,18                
Serviços Técnicos 16.100,00          27.600,00              
Despesas de Apoio Administrativo 5.502,50            12.105,97              
Total Aplicado 66.360,67          55.206,60              

Total das Receitas do Exercício 1.248.118,64 1.222.566,84 Total da Despesa 1.299.886,83     1.225.270,06        

Superávit/Déficit do Exercício (51.768,19)         (2.703,22)              

Presidente Contador-CRC 1.SP.259024/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E DE 2.019

Campinas, 31 de Dezembro de 2.020.

                       _________________________________                    _________________________________
Terezinha Yassuko Ikeda Shibuta Gislene Cremonezi de Oliveira

ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO SANTA CLARA
CNPJ 02.067.677/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E DE 2.019

Notas Explicativas
ASSOCIACAO CASA DE APOIO SANTA CLARA
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página:  1

CNPJ: 02.067.677/0001-72 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I -  Contexto O perac ional

Nota 1  - Objetivos da Instituiçção

Associação Casa de Apoio Santa Clara, CNPJ 02.067.677/0001-72, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem 
fins lucrativos, tem como missão realizar ações sócio-assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, 
através de da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de promoção humana das pessoas, grupos e comunidades 
em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Nota 2  - Apresentação das Demonstrações

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com 
o que estabelece a Lei 11638/2007, e alterações posteriores, bem como com as normas contábeis emanadas do Conselho Federal de 
Contabilidade, em especial a Resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social 
sem fins lucrativos.
Em atendimento aos termos da Lei 12.101/2009, a escrituração contábil segrega por área de atuação as receitas e despesas 
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Nota 2  - Apresentação das Demonstrações

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com 
o que estabelece a Lei 11638/2007, e alterações posteriores, bem como com as normas contábeis emanadas do Conselho Federal de 
Contabilidade, em especial a Resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social 
sem fins lucrativos.
Em atendimento aos termos da Lei 12.101/2009, a escrituração contábil segrega por área de atuação as receitas e despesas 
pertinentes aos programas e projetos desenvolvidos pela instituição.
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As receitas próprias da entidade obtidas no exercício de 2020 estão assim distribuídas segundo sua origem:
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a) Doações de pessoas físicas          R$    13.447,06                                                           
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa              R$      7.328,58
c) Outras Receitas Financeiras                                                  R$          -
d) Recuperação de Despesas                                                     R$   13.724,22
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                R$   34.499,86

 
Nota 8

O Termo de Parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto social, 
repassou para a entidade RR$ 68.861,76  dos quais RR$ 66.360,67  foram aplicados nos serviços executados pela entidade no 
Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua. 

Nota 9

A entidade atuou na área da Assistência Social na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação 
de Rua (Feminino). Os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas e contou com a parceria 
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                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                R$   34.499,86

 
Nota 8

O Termo de Parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto social, 
repassou para a entidade RR$ 68.861,76  dos quais RR$ 66.360,67  foram aplicados nos serviços executados pela entidade no 
Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua. 

Nota 9

A entidade atuou na área da Assistência Social na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação 
de Rua (Feminino). Os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas e contou com a parceria 
estabelecida no Termo de Colaboração Nº 047/2020 que prevê o repasse de RR$ 1 .138.899,00, sendo RR$ 713.899,00 recurso de 
fonte municipal, RR$ 125.000,00 recurso de fonte estadual e RR$ 300.000,00 recurso de fonte federal com vigência estabelecida 
de 01 de Abril de 2020 a 31 de Março de 2.021  conforme processo Administrativo nº 19/10/2114 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada 
pela Lei Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011, na Lei Federal 
no 12.594/2012, da Lei Municipal no 8.724/1995, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/18, na Lei Municipal Orçamentária 
Anual no 15.708/18, no Decreto Municipal no 16.215/08, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

NNoottaa  1100

Para a execução do serviço no exercício de 2020, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) o montante de RR$ 1 .1 07.077 ,34, aplicou 
R$ 948.379,87, sendo  R$  278 .143,91 parte do recurso embasado ao Termo de Colaboração nº 042/2019 com vigência de 01 
de abril de 2019 a 31 de março 2020 e  R$  670 .235,96 sobre o Termo de Colaboração Nº 047/2020 com vigência de 1 de abril de 
2020 a 31 de março de 2021.

a) Doações de pessoas físicas          R$    13.447,06                                                           
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa              R$      7.328,58
c) Outras Receitas Financeiras                                                  R$          -
d) Recuperação de Despesas                                                     R$   13.724,22
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                R$   34.499,86

 
Nota 8

O Termo de Parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto social, 
repassou para a entidade RR$ 68.861,76  dos quais RR$ 66.360,67  foram aplicados nos serviços executados pela entidade no 
Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua. 

Nota 9

A entidade atuou na área da Assistência Social na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação 
de Rua (Feminino). Os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas e contou com a parceria 
estabelecida no Termo de Colaboração Nº 047/2020 que prevê o repasse de RR$ 1 .138.899,00, sendo RR$ 713.899,00 recurso de 
fonte municipal, RR$ 125.000,00 recurso de fonte estadual e RR$ 300.000,00 recurso de fonte federal com vigência estabelecida 
de 01 de Abril de 2020 a 31 de Março de 2.021  conforme processo Administrativo nº 19/10/2114 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada 
pela Lei Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011, na Lei Federal 
no 12.594/2012, da Lei Municipal no 8.724/1995, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/18, na Lei Municipal Orçamentária 
Anual no 15.708/18, no Decreto Municipal no 16.215/08, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

NNoottaa  1100

Para a execução do serviço no exercício de 2020, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) o montante de RR$ 1 .1 07.077 ,34, aplicou 
R$ 948.379,87, sendo  R$  278 .143,91 parte do recurso embasado ao Termo de Colaboração nº 042/2019 com vigência de 01 
de abril de 2019 a 31 de março 2020 e  R$  670 .235,96 sobre o Termo de Colaboração Nº 047/2020 com vigência de 1 de abril de 
2020 a 31 de março de 2021.

Dos repasses previstos no Termo de Colaboração nº 042/2019 entre municipalidade e a Associação Casa de Apoio Santa Clara, foram 
restituídos ao poder público, recursos excedentes ao aplicado totalizando RR$ 42.346,51 , restando então para o exercício subsequente 

a) Doações de pessoas físicas          R$    13.447,06                                                           
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa              R$      7.328,58
c) Outras Receitas Financeiras                                                  R$          -
d) Recuperação de Despesas                                                     R$   13.724,22
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                R$   34.499,86

 
Nota 8

O Termo de Parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto social, 
repassou para a entidade RR$ 68.861,76  dos quais RR$ 66.360,67  foram aplicados nos serviços executados pela entidade no 
Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua. 

Nota 9

A entidade atuou na área da Assistência Social na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação 
de Rua (Feminino). Os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas e contou com a parceria 
estabelecida no Termo de Colaboração Nº 047/2020 que prevê o repasse de RR$ 1 .138.899,00, sendo RR$ 713.899,00 recurso de 
fonte municipal, RR$ 125.000,00 recurso de fonte estadual e RR$ 300.000,00 recurso de fonte federal com vigência estabelecida 
de 01 de Abril de 2020 a 31 de Março de 2.021  conforme processo Administrativo nº 19/10/2114 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada 
pela Lei Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011, na Lei Federal 
no 12.594/2012, da Lei Municipal no 8.724/1995, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/18, na Lei Municipal Orçamentária 
Anual no 15.708/18, no Decreto Municipal no 16.215/08, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

NNoottaa  1100

Para a execução do serviço no exercício de 2020, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) o montante de RR$ 1 .1 07.077 ,34, aplicou 
R$ 948.379,87, sendo  R$  278 .143,91 parte do recurso embasado ao Termo de Colaboração nº 042/2019 com vigência de 01 
de abril de 2019 a 31 de março 2020 e  R$  670 .235,96 sobre o Termo de Colaboração Nº 047/2020 com vigência de 1 de abril de 
2020 a 31 de março de 2021.

Dos repasses previstos no Termo de Colaboração nº 042/2019 entre municipalidade e a Associação Casa de Apoio Santa Clara, foram 
restituídos ao poder público, recursos excedentes ao aplicado totalizando RR$ 42.346,51 , restando então para o exercício subsequente 
o montante de RR$ 116.350,96 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 047/2020.

a) Doações de pessoas físicas          R$    13.447,06                                                           
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa              R$      7.328,58
c) Outras Receitas Financeiras                                                  R$          -
d) Recuperação de Despesas                                                     R$   13.724,22
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                R$   34.499,86

 
Nota 8

O Termo de Parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto social, 
repassou para a entidade RR$ 68.861,76  dos quais RR$ 66.360,67  foram aplicados nos serviços executados pela entidade no 
Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua. 

Nota 9

A entidade atuou na área da Assistência Social na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação 
de Rua (Feminino). Os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas e contou com a parceria 
estabelecida no Termo de Colaboração Nº 047/2020 que prevê o repasse de RR$ 1 .138.899,00, sendo RR$ 713.899,00 recurso de 
fonte municipal, RR$ 125.000,00 recurso de fonte estadual e RR$ 300.000,00 recurso de fonte federal com vigência estabelecida 
de 01 de Abril de 2020 a 31 de Março de 2.021  conforme processo Administrativo nº 19/10/2114 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada 
pela Lei Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011, na Lei Federal 
no 12.594/2012, da Lei Municipal no 8.724/1995, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/18, na Lei Municipal Orçamentária 
Anual no 15.708/18, no Decreto Municipal no 16.215/08, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

NNoottaa  1100

Para a execução do serviço no exercício de 2020, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) o montante de RR$ 1 .1 07.077 ,34, aplicou 
R$ 948.379,87, sendo  R$  278 .143,91 parte do recurso embasado ao Termo de Colaboração nº 042/2019 com vigência de 01 
de abril de 2019 a 31 de março 2020 e  R$  670 .235,96 sobre o Termo de Colaboração Nº 047/2020 com vigência de 1 de abril de 
2020 a 31 de março de 2021.

Dos repasses previstos no Termo de Colaboração nº 042/2019 entre municipalidade e a Associação Casa de Apoio Santa Clara, foram 
restituídos ao poder público, recursos excedentes ao aplicado totalizando RR$ 42.346,51 , restando então para o exercício subsequente 
o montante de RR$ 116.350,96 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 047/2020.

a) Doações de pessoas físicas          R$    13.447,06                                                           
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa              R$      7.328,58
c) Outras Receitas Financeiras                                                  R$          -
d) Recuperação de Despesas                                                     R$   13.724,22
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                R$   34.499,86

 
Nota 8

O Termo de Parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto social, 
repassou para a entidade RR$ 68.861,76  dos quais RR$ 66.360,67  foram aplicados nos serviços executados pela entidade no 
Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua. 

Nota 9

A entidade atuou na área da Assistência Social na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação 
de Rua (Feminino). Os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas e contou com a parceria 
estabelecida no Termo de Colaboração Nº 047/2020 que prevê o repasse de RR$ 1 .138.899,00, sendo RR$ 713.899,00 recurso de 
fonte municipal, RR$ 125.000,00 recurso de fonte estadual e RR$ 300.000,00 recurso de fonte federal com vigência estabelecida 
de 01 de Abril de 2020 a 31 de Março de 2.021  conforme processo Administrativo nº 19/10/2114 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada 
pela Lei Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011, na Lei Federal 
no 12.594/2012, da Lei Municipal no 8.724/1995, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/18, na Lei Municipal Orçamentária 
Anual no 15.708/18, no Decreto Municipal no 16.215/08, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

NNoottaa  1100

Para a execução do serviço no exercício de 2020, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) o montante de RR$ 1 .1 07.077 ,34, aplicou 
R$ 948.379,87, sendo  R$  278 .143,91 parte do recurso embasado ao Termo de Colaboração nº 042/2019 com vigência de 01 
de abril de 2019 a 31 de março 2020 e  R$  670 .235,96 sobre o Termo de Colaboração Nº 047/2020 com vigência de 1 de abril de 
2020 a 31 de março de 2021.

Dos repasses previstos no Termo de Colaboração nº 042/2019 entre municipalidade e a Associação Casa de Apoio Santa Clara, foram 
restituídos ao poder público, recursos excedentes ao aplicado totalizando RR$ 42.346,51 , restando então para o exercício subsequente 
o montante de RR$ 116.350,96 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 047/2020.

Nota 11

a) Doações de pessoas físicas          R$    13.447,06                                                           
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa              R$      7.328,58
c) Outras Receitas Financeiras                                                  R$          -
d) Recuperação de Despesas                                                     R$   13.724,22
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                R$   34.499,86

 
Nota 8

O Termo de Parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto social, 
repassou para a entidade RR$ 68.861,76  dos quais RR$ 66.360,67  foram aplicados nos serviços executados pela entidade no 
Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua. 

Nota 9

A entidade atuou na área da Assistência Social na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação 
de Rua (Feminino). Os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas e contou com a parceria 
estabelecida no Termo de Colaboração Nº 047/2020 que prevê o repasse de RR$ 1 .138.899,00, sendo RR$ 713.899,00 recurso de 
fonte municipal, RR$ 125.000,00 recurso de fonte estadual e RR$ 300.000,00 recurso de fonte federal com vigência estabelecida 
de 01 de Abril de 2020 a 31 de Março de 2.021  conforme processo Administrativo nº 19/10/2114 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada 
pela Lei Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011, na Lei Federal 
no 12.594/2012, da Lei Municipal no 8.724/1995, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/18, na Lei Municipal Orçamentária 
Anual no 15.708/18, no Decreto Municipal no 16.215/08, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

NNoottaa  1100

Para a execução do serviço no exercício de 2020, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) o montante de RR$ 1 .1 07.077 ,34, aplicou 
R$ 948.379,87, sendo  R$  278 .143,91 parte do recurso embasado ao Termo de Colaboração nº 042/2019 com vigência de 01 
de abril de 2019 a 31 de março 2020 e  R$  670 .235,96 sobre o Termo de Colaboração Nº 047/2020 com vigência de 1 de abril de 
2020 a 31 de março de 2021.

Dos repasses previstos no Termo de Colaboração nº 042/2019 entre municipalidade e a Associação Casa de Apoio Santa Clara, foram 
restituídos ao poder público, recursos excedentes ao aplicado totalizando RR$ 42.346,51 , restando então para o exercício subsequente 
o montante de RR$ 116.350,96 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 047/2020.

Nota 11
 

a) Doações de pessoas físicas          R$    13.447,06                                                           
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa              R$      7.328,58
c) Outras Receitas Financeiras                                                  R$          -
d) Recuperação de Despesas                                                     R$   13.724,22
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                R$   34.499,86

 
Nota 8

O Termo de Parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto social, 
repassou para a entidade RR$ 68.861,76  dos quais RR$ 66.360,67  foram aplicados nos serviços executados pela entidade no 
Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua. 

Nota 9

A entidade atuou na área da Assistência Social na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação 
de Rua (Feminino). Os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas e contou com a parceria 
estabelecida no Termo de Colaboração Nº 047/2020 que prevê o repasse de RR$ 1 .138.899,00, sendo RR$ 713.899,00 recurso de 
fonte municipal, RR$ 125.000,00 recurso de fonte estadual e RR$ 300.000,00 recurso de fonte federal com vigência estabelecida 
de 01 de Abril de 2020 a 31 de Março de 2.021  conforme processo Administrativo nº 19/10/2114 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada 
pela Lei Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011, na Lei Federal 
no 12.594/2012, da Lei Municipal no 8.724/1995, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/18, na Lei Municipal Orçamentária 
Anual no 15.708/18, no Decreto Municipal no 16.215/08, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

NNoottaa  1100

Para a execução do serviço no exercício de 2020, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) o montante de RR$ 1 .1 07.077 ,34, aplicou 
R$ 948.379,87, sendo  R$  278 .143,91 parte do recurso embasado ao Termo de Colaboração nº 042/2019 com vigência de 01 
de abril de 2019 a 31 de março 2020 e  R$  670 .235,96 sobre o Termo de Colaboração Nº 047/2020 com vigência de 1 de abril de 
2020 a 31 de março de 2021.

Dos repasses previstos no Termo de Colaboração nº 042/2019 entre municipalidade e a Associação Casa de Apoio Santa Clara, foram 
restituídos ao poder público, recursos excedentes ao aplicado totalizando RR$ 42.346,51 , restando então para o exercício subsequente 
o montante de RR$ 116.350,96 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 047/2020.

Nota 11
 
A entidade beneficiou-se no ano de 2020 da isenção do INSS Patronal no valor de RR$ 178.096,61.. Também foi beneficiada com 

a) Doações de pessoas físicas          R$    13.447,06                                                           
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa              R$      7.328,58
c) Outras Receitas Financeiras                                                  R$          -
d) Recuperação de Despesas                                                     R$   13.724,22
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                R$   34.499,86

 
Nota 8

O Termo de Parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto social, 
repassou para a entidade RR$ 68.861,76  dos quais RR$ 66.360,67  foram aplicados nos serviços executados pela entidade no 
Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua. 

Nota 9

A entidade atuou na área da Assistência Social na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação 
de Rua (Feminino). Os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas e contou com a parceria 
estabelecida no Termo de Colaboração Nº 047/2020 que prevê o repasse de RR$ 1 .138.899,00, sendo RR$ 713.899,00 recurso de 
fonte municipal, RR$ 125.000,00 recurso de fonte estadual e RR$ 300.000,00 recurso de fonte federal com vigência estabelecida 
de 01 de Abril de 2020 a 31 de Março de 2.021  conforme processo Administrativo nº 19/10/2114 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada 
pela Lei Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011, na Lei Federal 
no 12.594/2012, da Lei Municipal no 8.724/1995, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/18, na Lei Municipal Orçamentária 
Anual no 15.708/18, no Decreto Municipal no 16.215/08, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

NNoottaa  1100

Para a execução do serviço no exercício de 2020, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) o montante de RR$ 1 .1 07.077 ,34, aplicou 
R$ 948.379,87, sendo  R$  278 .143,91 parte do recurso embasado ao Termo de Colaboração nº 042/2019 com vigência de 01 
de abril de 2019 a 31 de março 2020 e  R$  670 .235,96 sobre o Termo de Colaboração Nº 047/2020 com vigência de 1 de abril de 
2020 a 31 de março de 2021.

Dos repasses previstos no Termo de Colaboração nº 042/2019 entre municipalidade e a Associação Casa de Apoio Santa Clara, foram 
restituídos ao poder público, recursos excedentes ao aplicado totalizando RR$ 42.346,51 , restando então para o exercício subsequente 
o montante de RR$ 116.350,96 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 047/2020.

Nota 11
 
A entidade beneficiou-se no ano de 2020 da isenção do INSS Patronal no valor de RR$ 178.096,61.. Também foi beneficiada com 
descontos na tarifa de água e esgoto no montante de RR$ 20.781,63 .

a) Doações de pessoas físicas          R$    13.447,06                                                           
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa              R$      7.328,58
c) Outras Receitas Financeiras                                                  R$          -
d) Recuperação de Despesas                                                     R$   13.724,22
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                R$   34.499,86

 
Nota 8

O Termo de Parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto social, 
repassou para a entidade RR$ 68.861,76  dos quais RR$ 66.360,67  foram aplicados nos serviços executados pela entidade no 
Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua. 

Nota 9

A entidade atuou na área da Assistência Social na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação 
de Rua (Feminino). Os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas e contou com a parceria 
estabelecida no Termo de Colaboração Nº 047/2020 que prevê o repasse de RR$ 1 .138.899,00, sendo RR$ 713.899,00 recurso de 
fonte municipal, RR$ 125.000,00 recurso de fonte estadual e RR$ 300.000,00 recurso de fonte federal com vigência estabelecida 
de 01 de Abril de 2020 a 31 de Março de 2.021  conforme processo Administrativo nº 19/10/2114 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada 
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restituídos ao poder público, recursos excedentes ao aplicado totalizando RR$ 42.346,51 , restando então para o exercício subsequente 
o montante de RR$ 116.350,96 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 047/2020.

Nota 11
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Campinas, 31 de Dezembro de 2020.
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 CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS
CNPJ: 67.996.769/0001-82 - I.M.: 153334-7 

 

2.020 2.019 2.020 2.019
ATIVO PASSIVO
Ativo Circulante Passivo Circulante
Caixa 375,77 1.024,95 Fornecedores 13.187,33 -                                    
Bancos Contas de Movimento 1.673,87 7.367,80 Obrigações Trabalhistas 105.737,79 65.753,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 976.781,45 514.409,81 Obrigações Tributárias 34.133,07 24.038,06
Co-Financiamento a Receber 841.328,91 428.192,70 Co-Financiamento Público a Realizar 1.373.822,29 559.446,37
Adiantamentos a Empregados 9.231,22 6.640,31 Provisões Trabalhistas 93.649,04 50.001,55
Outros Créditos 2.139,18 543,12 Outros Créditos de Terceiros 1.172,65                            270,00                              
Total do Ativo Circulante 1.831.530,40 958.178,69 Total do Passivo Circulante 1.621.702,17 699.509,70

Passivo Exigivel de Longo Prazo
Ativo Permanente Provisão - Passivo Trabalhista -                                     -                                    
Terrenos/Edificações 34.932,19 34.932,19 Patrimônio Social
Móveis e Utensilios 10.483,68 10.483,68 Superávit/Déficit - Exercicios Anteriores 332.446,82 117.684,84
Equipamentos e Aparelhos 86.999,19 82.308,44 Bens Recebidos em Doação 57.410,45 57.410,45
Veículos 41.447,70 41.447,70 Depreciação dos Bens Recebidos (48.018,82)                        (45.270,11)                       
Softwares 13.942,75 13.942,75 Resultado de Exercicios Anteriores 0,00 10.575,24
(-) Depreciações Acumuladas (105.517,60)                 (99.807,52)                   Superávit/Déficit do Exercicio (49.722,31)                        201.575,81
Total do Ativo Permanente 82.287,91 83.307,24 Total do Patrimonio Social 292.116,14 341.976,23

Total do Ativo 1.913.818,31 1.041.485,93 Total do Passivo 1.913.818,31 1.041.485,93

2.020 2.019 2.020 2.019
RECEITAS DESPESAS
Receitas Próprias Assistência Social
Contribuições de Instituiçõe Privadas 25.632,65 Recursos Próprios
Contribuições de Pessoas Físicas 122.728,46 255.515,63 Despesas com Pessoal Empregado 124.811,46 42.778,17
Eventos de Captação de Recursos 8.316,50 29.999,00 Material de Consumo 10.730,95 11.322,72
Receitas Patrimoniais 3.000,00 500,00 Serviços e Utilidades 28.327,20 21.187,56
Receitas de Alicações Financeiras 12.009,39 13.096,74 Outras Despesas Administrativas 24.176,24                          30.010,09                        
Recuperação de Despesas -                                997,38 Impostos e Taxas 2.449,88 2.652,34
Outras Receitas 6.902,10 339,01 Tarifas Bancárias/Encargos Financeiros 8.413,03                            6.778,72                          
Total das Receitas Próprias 152.956,45 326.080,41 Eventos de Captação de Recursos 3.770,00 9.775,00

Total 202.678,76 124.504,60
Co-Financiamento Recursos Públicos
FMAS Campinas - Recurso Municipal e Federal 1.574.492,88 1.612.826,64 Recursos Públicos Aplicados
FMAS Campinas - Recurso Municipal e Federal 634.793,44 -                         FMAS-Co-Financiamento
Recursos Públicos Aplicados Despesas com Pessoal Empregado 1.160.771,52                    1.165.444,30                  
FMAS Valinhos 223.447,00 Materiais e Suprimentos 178.757,97                       209.771,31                      

Manutenção das Instalações/Equiptos. 7.559,87                            11.034,06                        
Total dos Recursos Públicos  2.209.286,32 1.836.273,64 Serviços e Utilidades 82.246,99                          89.935,53                        

Outras Despesas Operacionais 145.156,53                       136.641,44                      
Total Aplicado 1.574.492,88                    1.612.826,64                  

Beneficios Fiscais e Tarifários
Isenção da Cota Patronal do INSS 363.081,06 297.284,39 FMAS -Co-Financiamento
Descontos em Tarifas de Serviços Públicos 38.834,81                    40.206,37                    Despesas com Pessoal Empregado 345.057,46                       -                                    

Materiais e Suprimentos 235.355,40                       -                                    
Total dos Beneficios Usufruidos 401.915,87                  337.490,76                  Serviços e Utilidades 54.380,58                          -                                    

Total Aplicado 634.793,44                       -                                    

FMAS -Co-Financiamento
Despesas com Pessoal Empregado -                             184.305,03                      
Materiais e Suprimentos -                                      28.036,22                        
Serviços e Utilidades -                                      11.105,75                        
Total Aplicado -                                     223.447,00                      

Total dos Recursos de Públicos 2.209.286,32                    1.836.273,64                  

Isenção da Cota Patronal do INSS 363.081,06 297.284,39
Beneficios Tarifários-Serviços.Públicos 38.834,81 40.206,37
Total de Isenção 401.915,87                       337.490,76                      

Despesa Total 2.813.880,95                    2.298.269,00                  

Total das Receitas do Exercício 2.764.158,64 2.499.844,81 Superávit/Déficit do Exercício (49.722,31) 201.575,81

Presidente Contador-CRC 1.SP.259024/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E DE 2.019

Campinas, 31 de Dezembro de 2.020.

________________________________ ________________________________
Jose Arlindo de Nadai Gislene Cremonezi de Oliveira

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS
CNPJ 67.996.769/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E DE 2.019

Notas Explicativas
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página:  1

CNPJ: 67.996.769/0001-82 
 

I  -  Contexto Opera cional

Nota 1 -  Objetiva  da  Ins ti tuição

Cáritas Arquidiocesana de Campinas, CNPJ 67.996.769/0001-82, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins 
lucrativos, tem como missão realizar ações sócio-assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de 
prestação de serviços, execução de programas ou projetos de promoção humana das pessoas, grupos e comunidades em situação de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Nota 2 -  Apresenta ção das  Dem ons trações

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com o que 
estabelece a Lei 11638/2007, e alterações posteriores, bem como com as normas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, 
em especial a Resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social sem fins lucrativos.
Em atendimento aos termos da Lei 12.101/2009, a escrituração contábil segrega por área de atuação as receitas e despesas pertinentes aos 
programas e projetos desenvolvidos pela instituição.
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prestação de serviços, execução de programas ou projetos de promoção humana das pessoas, grupos e comunidades em situação de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Nota 2 -  Apresenta ção das  Dem ons trações

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com o que 
estabelece a Lei 11638/2007, e alterações posteriores, bem como com as normas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, 
em especial a Resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social sem fins lucrativos.
Em atendimento aos termos da Lei 12.101/2009, a escrituração contábil segrega por área de atuação as receitas e despesas pertinentes aos 
programas e projetos desenvolvidos pela instituição.
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em especial a Resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social sem fins lucrativos.
Em atendimento aos termos da Lei 12.101/2009, a escrituração contábil segrega por área de atuação as receitas e despesas pertinentes aos 
programas e projetos desenvolvidos pela instituição.

    I I  -  Resum o das  Práti ca s  Contábeis

Nota 3 

As despesas e as receitas da instituição foram apropriadas observando-se o regime da competência, e os direitos foram classificados em 
ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o término do exercício seguinte classificados no 
circulante, enquanto os vencíveis após o término do exercício subsequente foram classificados no longo prazo.

Nos termos da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1305/2010 os repasses da Prefeitura de Campinas decorrentes de 
Termos de Colaboração para co-financiamento dos projetos de assistência social foram registrados em conta do ativo e contrapartida no 
passivo até a prestação de contas da aplicação dos recursos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos. Feita a prestação de contas da aplicação dos recursos os mesmos foram reconhecidos como despesa e receita em contas 
específicas e separadas das contas representativas dos recursos próprios.

Nota 4 

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das 
demonstrações contábeis.
A entidade não mantém controle analítico do saldo representativo do custo histórico dos grupos do ativo imobilizado descontado da provisão 
de depreciação realizada no exercício de 2.020.
Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis pertinentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Nota 5

As aplicações financeiras estão registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos e apropriados até a data de 
encerramento do balanço nas datas informadas pelos extratos bancários das respectivas contas de aplicação.

Nota 6

As receitas próprias da entidade provenientes de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas foram registradas e reconhecidas nas 
datas do efetivo recebimento.

    I I I  -  Orig em  dos  Recursos

Nota 7 

I  -  Contexto Opera cional

Nota 1 -  Objetiva  da  Ins ti tuição

Cáritas Arquidiocesana de Campinas, CNPJ 67.996.769/0001-82, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins 
lucrativos, tem como missão realizar ações sócio-assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de 
prestação de serviços, execução de programas ou projetos de promoção humana das pessoas, grupos e comunidades em situação de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Nota 2 -  Apresenta ção das  Dem ons trações

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com o que 
estabelece a Lei 11638/2007, e alterações posteriores, bem como com as normas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, 
em especial a Resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social sem fins lucrativos.
Em atendimento aos termos da Lei 12.101/2009, a escrituração contábil segrega por área de atuação as receitas e despesas pertinentes aos 
programas e projetos desenvolvidos pela instituição.

    I I  -  Resum o das  Práti ca s  Contábeis

Nota 3 

As despesas e as receitas da instituição foram apropriadas observando-se o regime da competência, e os direitos foram classificados em 
ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o término do exercício seguinte classificados no 
circulante, enquanto os vencíveis após o término do exercício subsequente foram classificados no longo prazo.

Nos termos da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1305/2010 os repasses da Prefeitura de Campinas decorrentes de 
Termos de Colaboração para co-financiamento dos projetos de assistência social foram registrados em conta do ativo e contrapartida no 
passivo até a prestação de contas da aplicação dos recursos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos. Feita a prestação de contas da aplicação dos recursos os mesmos foram reconhecidos como despesa e receita em contas 
específicas e separadas das contas representativas dos recursos próprios.

Nota 4 

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das 
demonstrações contábeis.
A entidade não mantém controle analítico do saldo representativo do custo histórico dos grupos do ativo imobilizado descontado da provisão 
de depreciação realizada no exercício de 2.020.
Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis pertinentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Nota 5

As aplicações financeiras estão registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos e apropriados até a data de 
encerramento do balanço nas datas informadas pelos extratos bancários das respectivas contas de aplicação.

Nota 6

As receitas próprias da entidade provenientes de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas foram registradas e reconhecidas nas 
datas do efetivo recebimento.

    I I I  -  Orig em  dos  Recursos

Nota 7 

As receitas próprias da entidade obtidas no exercício de 2.020 estão assim distribuídas segundo sua origem:

I  -  Contexto Opera cional

Nota 1 -  Objetiva  da  Ins ti tuição

Cáritas Arquidiocesana de Campinas, CNPJ 67.996.769/0001-82, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins 
lucrativos, tem como missão realizar ações sócio-assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de 
prestação de serviços, execução de programas ou projetos de promoção humana das pessoas, grupos e comunidades em situação de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Nota 2 -  Apresenta ção das  Dem ons trações

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com o que 
estabelece a Lei 11638/2007, e alterações posteriores, bem como com as normas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, 
em especial a Resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social sem fins lucrativos.
Em atendimento aos termos da Lei 12.101/2009, a escrituração contábil segrega por área de atuação as receitas e despesas pertinentes aos 
programas e projetos desenvolvidos pela instituição.

    I I  -  Resum o das  Práti ca s  Contábeis

Nota 3 

As despesas e as receitas da instituição foram apropriadas observando-se o regime da competência, e os direitos foram classificados em 
ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o término do exercício seguinte classificados no 
circulante, enquanto os vencíveis após o término do exercício subsequente foram classificados no longo prazo.

Nos termos da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1305/2010 os repasses da Prefeitura de Campinas decorrentes de 
Termos de Colaboração para co-financiamento dos projetos de assistência social foram registrados em conta do ativo e contrapartida no 
passivo até a prestação de contas da aplicação dos recursos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos. Feita a prestação de contas da aplicação dos recursos os mesmos foram reconhecidos como despesa e receita em contas 
específicas e separadas das contas representativas dos recursos próprios.

Nota 4 

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das 
demonstrações contábeis.
A entidade não mantém controle analítico do saldo representativo do custo histórico dos grupos do ativo imobilizado descontado da provisão 
de depreciação realizada no exercício de 2.020.
Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis pertinentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Nota 5

As aplicações financeiras estão registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos e apropriados até a data de 
encerramento do balanço nas datas informadas pelos extratos bancários das respectivas contas de aplicação.

Nota 6

As receitas próprias da entidade provenientes de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas foram registradas e reconhecidas nas 
datas do efetivo recebimento.

    I I I  -  Orig em  dos  Recursos

Nota 7 

As receitas próprias da entidade obtidas no exercício de 2.020 estão assim distribuídas segundo sua origem:

      a) Doações de Pessoas Físicas                                                  R$ 122.728,46

I -  Contexto Opera cional

Nota 1 -  Objetiva  da  Ins ti tuição

Cáritas Arquidiocesana de Campinas, CNPJ 67.996.769/0001-82, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins 
lucrativos, tem como missão realizar ações sócio-assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de 
prestação de serviços, execução de programas ou projetos de promoção humana das pessoas, grupos e comunidades em situação de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Nota 2 -  Apresenta ção das  Dem ons trações

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com o que 
estabelece a Lei 11638/2007, e alterações posteriores, bem como com as normas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, 
em especial a Resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social sem fins lucrativos.
Em atendimento aos termos da Lei 12.101/2009, a escrituração contábil segrega por área de atuação as receitas e despesas pertinentes aos 
programas e projetos desenvolvidos pela instituição.

    I I  -  Resum o das  Práti ca s  Contábeis

Nota 3 

As despesas e as receitas da instituição foram apropriadas observando-se o regime da competência, e os direitos foram classificados em 
ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o término do exercício seguinte classificados no 
circulante, enquanto os vencíveis após o término do exercício subsequente foram classificados no longo prazo.

Nos termos da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1305/2010 os repasses da Prefeitura de Campinas decorrentes de 
Termos de Colaboração para co-financiamento dos projetos de assistência social foram registrados em conta do ativo e contrapartida no 
passivo até a prestação de contas da aplicação dos recursos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos. Feita a prestação de contas da aplicação dos recursos os mesmos foram reconhecidos como despesa e receita em contas 
específicas e separadas das contas representativas dos recursos próprios.

Nota 4 

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das 
demonstrações contábeis.
A entidade não mantém controle analítico do saldo representativo do custo histórico dos grupos do ativo imobilizado descontado da provisão 
de depreciação realizada no exercício de 2.020.
Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis pertinentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Nota 5

As aplicações financeiras estão registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos e apropriados até a data de 
encerramento do balanço nas datas informadas pelos extratos bancários das respectivas contas de aplicação.

Nota 6

As receitas próprias da entidade provenientes de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas foram registradas e reconhecidas nas 
datas do efetivo recebimento.

    I I I  -  Orig em  dos  Recursos

Nota 7 

As receitas próprias da entidade obtidas no exercício de 2.020 estão assim distribuídas segundo sua origem:

      a) Doações de Pessoas Físicas                                                  R$ 122.728,46
      b) Eventos de Captação de Recursos                                          R$   8.316,50

I -  Contexto Opera cional

Nota 1 -  Objetiva  da  Ins ti tuição

Cáritas Arquidiocesana de Campinas, CNPJ 67.996.769/0001-82, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins 
lucrativos, tem como missão realizar ações sócio-assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de 
prestação de serviços, execução de programas ou projetos de promoção humana das pessoas, grupos e comunidades em situação de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Nota 2 -  Apresenta ção das  Dem ons trações

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com o que 
estabelece a Lei 11638/2007, e alterações posteriores, bem como com as normas contábeis emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, 
em especial a Resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social sem fins lucrativos.
Em atendimento aos termos da Lei 12.101/2009, a escrituração contábil segrega por área de atuação as receitas e despesas pertinentes aos 
programas e projetos desenvolvidos pela instituição.

    I I  -  Resum o das  Práti ca s  Contábeis

Nota 3 

As despesas e as receitas da instituição foram apropriadas observando-se o regime da competência, e os direitos foram classificados em 
ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o término do exercício seguinte classificados no 
circulante, enquanto os vencíveis após o término do exercício subsequente foram classificados no longo prazo.

Nos termos da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1305/2010 os repasses da Prefeitura de Campinas decorrentes de 
Termos de Colaboração para co-financiamento dos projetos de assistência social foram registrados em conta do ativo e contrapartida no 
passivo até a prestação de contas da aplicação dos recursos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos. Feita a prestação de contas da aplicação dos recursos os mesmos foram reconhecidos como despesa e receita em contas 
específicas e separadas das contas representativas dos recursos próprios.

Nota 4 

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das 
demonstrações contábeis.
A entidade não mantém controle analítico do saldo representativo do custo histórico dos grupos do ativo imobilizado descontado da provisão 
de depreciação realizada no exercício de 2.020.
Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis pertinentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

Nota 5

As aplicações financeiras estão registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos e apropriados até a data de 
encerramento do balanço nas datas informadas pelos extratos bancários das respectivas contas de aplicação.

Nota 6

As receitas próprias da entidade provenientes de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas foram registradas e reconhecidas nas 
datas do efetivo recebimento.

    I I I  -  Orig em  dos  Recursos

Nota 7 

As receitas próprias da entidade obtidas no exercício de 2.020 estão assim distribuídas segundo sua origem:

      a) Doações de Pessoas Físicas                                                  R$ 122.728,46
      b) Eventos de Captação de Recursos                                          R$   8.316,50
      c) Receitas Patrimoniais                                                            R$   3.000,00
      d) Receitas de Aplicações Financeiras em Renda Fixa              R$ 12.009,39
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      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.
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 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
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Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.
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restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 
069/2020 pelo período de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021. Do montante repassado a entidade  aplicou      RR$ 634.793,44 
proveniente ao Termo de Colaboração  nº 039/2020, restando para o exercício subsequente o montante já repassado de RR$ 291.624,22.

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 
069/2020 pelo período de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021. Do montante repassado a entidade  aplicou      RR$ 634.793,44 
proveniente ao Termo de Colaboração  nº 039/2020, restando para o exercício subsequente o montante já repassado de RR$ 291.624,22.

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 
069/2020 pelo período de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021. Do montante repassado a entidade  aplicou      RR$ 634.793,44 
proveniente ao Termo de Colaboração  nº 039/2020, restando para o exercício subsequente o montante já repassado de RR$ 291.624,22.

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 
069/2020 pelo período de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021. Do montante repassado a entidade  aplicou      RR$ 634.793,44 
proveniente ao Termo de Colaboração  nº 039/2020, restando para o exercício subsequente o montante já repassado de RR$ 291.624,22.

Nota 9

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 
069/2020 pelo período de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021. Do montante repassado a entidade  aplicou      RR$ 634.793,44 
proveniente ao Termo de Colaboração  nº 039/2020, restando para o exercício subsequente o montante já repassado de RR$ 291.624,22.

Nota 9

Para execução dos três serviços no município de Campinas, além dos recursos públicos, a entidade aplicou recursos próprios no montante de   

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 
069/2020 pelo período de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021. Do montante repassado a entidade  aplicou      RR$ 634.793,44 
proveniente ao Termo de Colaboração  nº 039/2020, restando para o exercício subsequente o montante já repassado de RR$ 291.624,22.

Nota 9

Para execução dos três serviços no município de Campinas, além dos recursos públicos, a entidade aplicou recursos próprios no montante de   
R$ 202.678,76.

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 
069/2020 pelo período de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021. Do montante repassado a entidade  aplicou      RR$ 634.793,44 
proveniente ao Termo de Colaboração  nº 039/2020, restando para o exercício subsequente o montante já repassado de RR$ 291.624,22.

Nota 9

Para execução dos três serviços no município de Campinas, além dos recursos públicos, a entidade aplicou recursos próprios no montante de   
R$ 202.678,76.

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 
069/2020 pelo período de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021. Do montante repassado a entidade  aplicou      RR$ 634.793,44 
proveniente ao Termo de Colaboração  nº 039/2020, restando para o exercício subsequente o montante já repassado de RR$ 291.624,22.

Nota 9

Para execução dos três serviços no município de Campinas, além dos recursos públicos, a entidade aplicou recursos próprios no montante de   
R$ 202.678,76.

Nota 10

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 
069/2020 pelo período de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021. Do montante repassado a entidade  aplicou      RR$ 634.793,44 
proveniente ao Termo de Colaboração  nº 039/2020, restando para o exercício subsequente o montante já repassado de RR$ 291.624,22.

Nota 9

Para execução dos três serviços no município de Campinas, além dos recursos públicos, a entidade aplicou recursos próprios no montante de   
R$ 202.678,76.

Nota 10

A entidade beneficiou-se no ano de 2020 da isenção do INSS Patronal no valor de RR$ 363.081,06 e dos descontos na tarifa de água e esgoto 

      e) Outras Receitas           R$   6.902,10
                                                                                                  _________________
 Tota l                                                                    R$ 152.956,45   
      

Nota 8

A entidade atuou exclusivamente na área da Assistência Social, na execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua em duas unidades: Casa Transitória "Antonio Fernando" localizada no jardim Guanabara e "Casa dos Amigos de São Francisco de Assis" 
localizada no parque Taquaral, ambas no município de Campinas. Ambos os serviços integram o Sistema Único de Assistência Social do 
Município de Campinas e contou com Termo de Colaboração nº 121/2017 aditado pelo Termo nº 146/2019 conforme processo administrativo 
2016/10/39836 e pelo Termo de Colaboração nº 048/2020 conforme processo SEI nº PMC.2020.00001445-87 por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com fundamento na Lei Federal no 13.019/14, alterada pela Lei 
Federal no 13.204/15, e da Lei Orgânica da Assistência Social no 8.742/93, alterada pela Lei no 12.435/2011,  Lei Municipal no 8.724/1995, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias no 15.791/19, na Lei Municipal Orçamentária Anual no 20.664/20, no Decreto Municipal no 16.215/08 e do 
Ofício SMASDH nº 498/2019, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução do serviço nas duas unidades, a administração pública do município de Campinas repassou recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social (recursos das esferas municipal, estadual e federal) no montante de RR$ 1.761.071,13 aplicou            RR$ 
1.574.492,88 sendo parte proveniente do Termo de Aditamento nº 146/2019 de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e parte 
proveniente do Termo de Colaboração nº 048/2020 de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

Sobre o Termo de Aditamento nº146/2019 do Termo Colaboração nº 121/2017 foi restituído a PMC o valor de RR$ 84.089,74 em 24/07/2020, 
restando para o exercício subsequente o montante de RR$ 102.488,51 já repassados pelo presente Termo de Colaboração nº 048/2020.

Nota 8.1

Além disso, a entidade atuou na execução do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública devido a Pandemia pelo Coronavírus -
COVID-19 numa terceira unidade no município de Campinas-SP conforme processo SEI nº PMC.2020.00023922-19 representada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fundamentado nas Leis, Decretos e Diretrizes mencionados em 
Nota 8 e acrescida do Decreto Municipal nº 20.796/20 que trata-se de medidas de isolamento da população em situação de rua no período de 
calamidade pública, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Para execução do serviço na unidade, a administração pública do município repassou ao término do exercício de 2020  recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Assistência Social um montante de RR$ 926.417,66 mediante ao Termo de Colaboração de  nº 039/2020 com vigência 
de 06 (seis) meses a partir de 10 de junho de 2020, sendo o mesmo prorrogado mediante ao Termo de Aditamento de Colaboração nnº 
069/2020 pelo período de 12 de dezembro de 2020 a 11 de abril de 2021. Do montante repassado a entidade  aplicou      RR$ 634.793,44 
proveniente ao Termo de Colaboração  nº 039/2020, restando para o exercício subsequente o montante já repassado de RR$ 291.624,22.

Nota 9

Para execução dos três serviços no município de Campinas, além dos recursos públicos, a entidade aplicou recursos próprios no montante de   
R$ 202.678,76.

Nota 10

A entidade beneficiou-se no ano de 2020 da isenção do INSS Patronal no valor de RR$ 363.081,06 e dos descontos na tarifa de água e esgoto 
no total de RR$ 38.834,81.

Campinas, 31 de Dezembro de 2020.

CONTADOR
GISLENE CREMONEZI DE OLIVEIRA

CT CRC: 1.SP-259024/O-0CPF: 167.702.938-20
JOSE ARLINDO DE NADAI

Presidente

Rua Campinas, Nº 9 09  - Valinhos - SP - 13276-065 - Fone: (19)3869-8011
PIVA CONTABILIDADE LTDA ME
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 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS - APAE 

CNPJ: 46.079.281/0001-10, 46.079.281/0002-00 - C.C.: 
3432.32.14.0105.01001, 3451.51.58.0060.01001, 3451.51.58.0048.01001, 

3432.31.78.0001.01001 - I.M.: 31094-8, 193604-2, 220837-7 

63.637 63.637

146.831 2.500 844.367 7.052 18.548 3.531.059 282.935 4.966.396

Realiz.Rec.Diferida 0 2.333 20.979 533 12.488 923 6.772 210 12.503 1.213 57.954

0 256 596 12 58 4.897 417 6.360

0

20.979 533 159.575 2.500 845.886 13.836 18.606 3.599.803 12.503 284.565 5.094.347

Remun. Encargos Sociais 31.788         844.963   3.551.593   257.335       4.818.907     

Mat.Suprimentos 16.519         2.500        7.064       18.606     12.000        11.981         68.670          

Serv/Utilidades 43.875         36.000        14.036         93.911          

20.979       533         12.488         923          6.772       210             12.503         1.213           57.954          

54.905         54.905          

-                   

20.979       533         159.575        2.500        845.886   13.836     18.606     3.599.803   12.503         284.565       5.094.347     

-            -         -               -           -          -          -          -             -              -              

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas - CNPJ 46.079.281/0001-10

DETALHAMENTO À  NOTA EXPLICATIVA N. 12 - 2020 - EM REAIS 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MIN.ED.CU

LTURA

SUS
 Verba 

Parl.Saude TOTAL REC. 
PUBLICO

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E 

 SEC. MUN 
DE ASSIST

VERBA 
PARLAMENT

AR

FEAC 
MATRIC.

FEAPAES
Min.C.Tec
nologia 

FeacFMDCA
Sec.M. 

Esporte - 
Fiec

SALDO ANTERIOR

RECEITAS

Desp. Administrativas 2.333      

 Antonio Carlos da Silva
TC.CRC 1SP 142720/O-1

TOTAL DA DESPESA 133.228    2.333      

                            Presidente

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO -           -          

                            Rosangela Pereira

SEC.EST.E
DUC.

Rend.Financ. 124

AÇOES COVID

TOTAL DA RECEITA 133.228 2.333

DESPESAS

133.228    

Termos Colab.Fomento 133.104 0

Campinas, 19 de abril de 2.021. 
 
 
 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 
De acordo com o artigo 32, do Estatuto Social, o Conselho Fiscal da 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
CAMPINAS – APAE de Campinas procedeu ao exame das contas da 
Instituição, referente ao ano de 2020 do Balanço Patrimonial, das 
Demonstrações do Resultado e demais demonstrações, tendo como base 
a opinião da empresa Consulcamp Auditoria Ltda sobre as 
demonstrações financeiras desta Associação. Não havendo nenhum 
questionamento, homologou a exatidão dos seus elementos. 
Por ser verdade, assinam e dão fé os seguintes componentes do 
Conselho Fiscal. 
 
 
                                 José Accácio Roza  _______________________ 

 
 
                            Luis Leite de Camargo    _______________________ 
                                                                       
                                                                                           
            Sinomar Augusto do Nascimento    _______________________ 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS – APAE CAMPINAS 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas – APAE Campinas

A/C: Diretoria e Conselho de Administração 

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Campinas – APAE Campinas que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 

de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do Patrimônio Líquido 

e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas 

Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da associação em 31 de 

dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos Fluxos de Caixa 

para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil

aplicadas para entidades sem finalidade de lucro (ITG 2002).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

contábeis. Somos independentes em relação à associação, de acordo com os princípios éticos 

relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 

auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos 

que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 

da capacidade de a associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 

assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 

associação e ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 

o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da associação são aqueles 

com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 

contábeis

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas 

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 

alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 

consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 

nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 

auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos 

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria 

apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 

distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 

fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 

ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria, onde assim 

planejamos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da associação.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 

significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da associação. Se 

concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 

de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 

modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 

estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a associação a não mais se manterem 

em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 

inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 

transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 

adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, dentre outros aspectos, 

do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 

inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 

durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com 

as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e 

comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar 

consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 

salvaguardas.

Campinas, 20 de abril de 2021.

Atenciosamente,

Marcos Francisco Rodrigues Sousa
Contador – CRC 1SP167515/O-0

Consulcamp Auditoria
CRC 2SP024818/O-5
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS - APAE DE CAMPINAS 

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

(Em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma) 

               
ATIVO Nota  2020  2019     PASSIVO  Nota  2020  2019 

               
               
Caixa e equivalentes de caixa 3  2.547  2.386    Fornecedores de bens e serviços                49                44  
Caixa e aplicações com restrição 4  1.745  1.588    Salários, férias e encargos sociais               512              573  
Contas a receber - rec. Restrito 5  6.204  6.281    Recursos de convênios em execução 8           7.966            7.917  
Contas a receber - rec. Livre 5  106  195    Outras contas a pagar                31                29  
Outros créditos 5  138  171           
Total do ativo circulante   10.740  10.621     Total do passivo circulante            8.558            8.563  
               
               
Contas a receber - Restrito 5  2.766  6.403    Receitas diferidas de convênios e doações               458              321  
         Recursos convênios e execução 8           2.766            6.403  
Imobilizado e intangível (Recurso Próprio) 7  3.275  3.504     Provisão para riscos trabalhistas 9                 4                  3  
Imobilizado e intangível (Recurso 
Convênios)  

 425  321      
    

Imobilizações Andamento   112  59          
               

Total do ativo não circulante   6.578  10.287    Total do passivo não circulante            3.228            6.727  
                 
         TOTAL DO PASSIVO          11.786          15.290  
               
         PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10     
         Patrimônio social            3.729            3.658  

         Ajuste de avaliação patrimonial            1.563            1.607  
         Doações de ativo imobilizado               326              326  

         Déficit / Superávit acumulado ano               (86)               27  
         Total do patrimônio líquido            5.532            5.618  
               
                
TOTAL DO ATIVO   17.318  20.908     TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   17.318  20.908 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 
2019 
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 Nota  2020  2019 
RECEITAS       
COM RESTRIÇÃO 12     
Programas de educação                  878              805  
Programas de saúde              3.892           3.876  
Programas de assistência social                 319              336  
Rendimentos financeiros relacionados aos programas                    6               23  
              5.095           5.040  
SEM RESTRIÇÃO      
Receitas de serviços prestados 6                331              659  
Contribuições e doações voluntárias              1.575           1.871  
Programas Pedagógicos 6                944           1.132  
Ganho na venda de bens 12                198               40  
Receitas de aluguéis 12                452              458  
Rendimentos financeiros                  56              118  
Outras receitas 12                 76              255  
              3.632           4.533  
      
TOTAL DAS RECEITAS               8.727           9.573  

      
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS      
Com programas e atividades:      
  Educação               (878)           (809) 
  Saúde             (3.898)         (3.894) 
  Assistência social               (319)           (336) 
  Gratuidades concedidas             (2.467)         (3.020) 
      
 13            (7.562)         (8.059) 

      
RESULTADO BRUTO              1.165           1.514  
      
DESPESAS OPERACIONAIS      
Administrativas:      
  Salários               (747)           (858) 
  Encargos sociais                 (84)             (77) 
  Benefícios                 (55)             (73) 
  Impostos e taxas                 (16)             (20) 
  Serviços gerais                 (49)             (33) 
  Manutenção                 (41)             (34) 
  Depreciação e amortização               (224)           (209) 
  Outras despesas operacionais                 (33)           (108) 
  Eventos                  (2)             (75) 
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13            (1.251)         (1.487) 

      
      
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                 (86)              27  

 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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 Nota  Patrimônio 
Social  Ajuste de avaliação 

patrimonial  Doações de ativo 
imobilizado  Superávit (Déficit) 

acumulado  Total 

            

Saldos em 31 de dezembro de 2018   3.261  1.651  326  353  5.591 

            

Realização do custo atribuído              44              (44)  -  -   -  
Superávit do exercício   -  -  -                27            27  
Destinação do superávit do ano anterior 
ao patrimônio social              353   -  -             (353)   -  

            
Saldos em 31 de dezembro de 2019          3.658             1.607               326                  27        5.618  

            

Realização do custo atribuído              44              (44)  -  -   -  
Déficit do exercício                     (86)         (86) 
Destinação do superávit do ano anterior 
ao patrimônio social               27   -  -              (27)   -  

            

Saldos em 31 de dezembro de 2020          3.729             1.563               326                (86)       5.532  
 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
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(Em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma) 

 
 Nota  2020  2019 

      
      

Déficit/Superávit do exercício   (86)  27 
Depreciação e amortização 7  283  255 

Resultado na Alienação do Imobilizado 12  (198)  (40) 
   (1)  242 

Redução (aumento) dos ativos operacionais:    
 Contas a receber   3.803  3.725 
 Outros créditos   33  (13) 

   3.836  3.712 
    

Aumento (redução) dos passivos operacionais:    
  Fornecedores bens e serviços   5  (6) 
  Salários, férias e encargos sociais   (61)  218 
  Recursos de convênios em execução 8  (3.588)  (2.194) 
  Outras contas a pagar    2  1 

  Receitas diferidas de convênios e doações   137  (18) 

   (3.505)  (1.999) 

      

Caixa gerado pelas atividades operacionais   330  1.955 
      

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO      

  Baixa (venda) de imobilizado 7  50   

  Receita venda imobilizado 12  198  40 
  Aquisição de imobilizado 7  (260)  (155) 
 Caixa aplicado e gerado pelas atividades de     
investimento   (12)  (115) 

      

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   318  1.840 

      
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício   3.974  2.134 

      
Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício   4.292   3.974 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO  

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

(Em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma) 

1. CONSTITUIÇÃO E OBJETO SOCIAL 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas - APAE de Campinas 

(“Entidade” ou “APAE de Campinas”), fundada em 10 de dezembro de 1965, é uma Entidade 

sem finalidade de lucros, com sede e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.  

A APAE de Campinas, de acordo com o Artigo 3º do seu Estatuto Social, tem como missão 

realizar, promover e articular ações de defesa, de direitos e prevenção, orientações, 

prestação de serviços e apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da 

pessoa com deficiência intelectual e à construção de uma sociedade justa e solidária. 

Para a consecução de seus objetivos, a APAE de Campinas, através do apoio da comunidade 

local, administra recursos provenientes dos setores público e privado, além de contar com 

receita de administração de estacionamento em área de terceiros. 

A APAE de Campinas tem reconhecimento oficial como Entidade de Utilidade Pública 

Federal (através de Decreto 72.454, publicada no Diário Oficial da União em 13 de julho de 

1973), Estadual e Municipal, encerrando seu exercício social em 31 de dezembro de cada 

ano.  

Em 2020, a Pandemia do Coronavírus (COVID-19) impôs uma série de desafios que foram 

além dos impactos do ponto de vista da Saúde, com milhões de pessoas infectadas em nosso 

país. A necessidade de isolamento social, contribuiu para o agravamento da crise econômica 

que, consequentemente, se abateu sobre a população mais vulnerável. Neste cenário, a 

APAE de Campinas reformulou suas ações para a continuidade dos atendimentos 

terapêuticos essenciais, como também educacionais, na busca da redução de danos 

causados pelo agravamento social, gerado pela Pandemia. 

Ações realizadas no eixo da Assistência Social: 

Salientamos que os atendimentos dos profissionais de assistência social foram mantidos de 

forma presencial e/ou remota, com todos os cuidados necessários para segurança de 

profissionais e usuários/familiares:
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Orientação às famílias: organização do Seminário de Assistência Social de forma virtual 

destinado às famílias e comunidade, com temas relevantes sobre garantia de direitos, 

proteção e inclusão da pessoa com deficiência.  

Oferta de apoio material às famílias: fizemos parcerias com empresas privadas, Programa 

Mesa Brasil (SESC), CEASA Campinas, FEAC, além da doação de voluntários da comunidade 

para a oferta de cestas básicas, kit higiene, kit limpeza e EPIs (máscaras) às famílias. 

Ações realizadas no eixo da Educação: 

Com o objetivo de garantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

da Escola de Educação Especial Prof. Saulo Monte Serrat, e da possibilidade de mantermos o 

atendimento especializado à distância com apoio dos familiares, no início do mês de maio de 

2020 iniciamos a produção e envio de vídeos aulas às famílias pelo aplicativo WhatsApp. As 

aulas foram realizadas na modalidade remota até o mês de dezembro. 

Ações realizadas no eixo da Saúde: 

Elaboramos um Guia de Orientação para o Retorno dos Atendimentos Presenciais e protocolos 

sanitários, de acordo com todas as recomendações sanitárias vigentes. Diversas capacitações 

sobre as medidas preventivas no combate à COVID-19 foram ofertadas aos profissionais da 

Instituição: como higienizar as mãos; como higienizar os materiais utilizados por pacientes; 

distanciamento entre as pessoas; como fazer a limpeza dos ambientes e quais produtos 

utilizar; orientações sobre afastamento e retorno de profissionais sintomáticos ao trabalho; 

orientações sobre a etiqueta de tosse e higiene respiratória; orientações sobre a utilização 

de máscaras; treinamento sobre a paramentação e desparamentação de EPIs, além de 

orientações gerais sobre a COVID-19. 

19.  Foram cumpridas parcialmente as metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de 

Saúde, com a oferta de alguns atendimentos terapêuticos. 

Parecer conclusivo: 

Durante o ano de 2020, além da dinâmica do atendimento remoto, que foi e tem sido um 

desafio, profissionais e famílias tiveram que contornar outras adversidades como a 
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insuficiência de internet corporativa, inexistência de aparelhos corporativos para a gravação 

e envio das videochamadas, inexistência de internet e aparelhos para recebimento das 

videoaulas nas famílias, além da adaptação às novas normas de convívio dentro da Instituição. 

Apesar de todos os impedimentos, a APAE de Campinas cumpriu todos os termos de convênios 

com os órgãos de competência do SUS - Secretaria Municipal de Saúde, SEE e Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos (SMASDH), 

assistindo integralmente a 923 pessoas (crianças, jovens, adultos e idoso com Deficiência 

Intelectual), conforme estabelecido na Finalidade Estatutária da Entidade. 

Os atendimentos aos 923 alunos e usuários (940 usuários em 2019) se deu  com o envolvimento 

de suas famílias, nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social , em seis Programas 

distintos: 

 Estimulação Precoce: Estimular o desenvolvimento neuro psicomotor, oferecendo 

atendimento clinico terapêutico interdisciplinar para crianças com idade de 0 (zero) à 5.11 (cinco 

anos e 11 meses), decorrentes de diferentes etiologias e patologias. 

Escola de Educação Especial: Proporcionar aos alunos com deficiência intelectual , que 

necessitem de apoio permanente/pervasivo, oportunidades de acesso à Educação Básica, de 

ampliação das habilidades acadêmicas funcionais e das suas competências , propiciando o 

desenvolvimento de suas potencialidades e sua inclusão social em suas diferentes fases: 

FASE I: Escolarização inicial, para alunos de 6 (seis) a 14.11 (quatorze anos e onze meses). 

FASE II: A escolarização com metodologia voltada a habilidades sócio educacionais para alunos 

de 15 (quinze) a 30 (trinta) anos.  

 Educação Profissional e Trabalho – Centro de Iniciação e Qualificação Profissional 

(CIQP): Garantir aos jovens e adultos matriculados na APAE Campinas, através de atividades 

diversificadas e por meio de cursos de iniciação, qualificação e aperfeiçoamento profissional, 

aprendizagem necessária para o desenvolvimento de habilidades imprescindíveis ao desempenho 

pessoal e profissional, possibilitando a inserção no mundo do trabalho e o pleno exercício da 

cidadania. 

Faixa etária: jovens com deficiência intelectual entre 14 (quatorze) a 25 (vinte e cinco) anos. 
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 Treinamento com Parceiros Externos – SANASA: proporcionar através da vivencia 

laboral assistida e orientada por monitores e equipe multidisciplinar, a aquisição de habilidades 

especificas de gestão e desenvolvimento de atitudes para o desempenho pessoal e profissional. 

Faixa etária: jovens e adultos com deficiência intelectual, encaminhados do CIQP com idade 

acima de 16 anos (dezesseis). 

 Programa Sócio Ocupacional - Diversidade: Garantir aos usuários práticas adequadas 

para a conquista e aprimoramento de sua autonomia, satisfação social e pessoal com melhoria de 

sua qualidade de vida, respeitando suas limitações, dificuldades físicas, intelectuais, emocionais 

e sociais. 

Faixa etária: adultos com deficiência intelectual a partir dos 30 (trinta) anos, em fase de 

envelhecimento ou já envelhecidos. 

 Programa de Atendimento Terapêutico – Integração e Orientação (PATIO): Oferecer 

atendimento terapêutico interdisciplinar, com foco na habilitação e reabilitação dos usuários com 

deficiência intelectual. 

Faixa etária: usuários a partir dos 6 (seis) anos que, prioritariamente, estejam matriculados 

na rede Regular de Ensino, residentes no município de Campinas. 

Em parceria com a Fundação FEAC desenvolve o Projeto Gestão do Cuidado que tem por 

objetivo: Realizar avaliação diagnóstica de pessoas com transtorno global do 

desenvolvimento, do município de Campinas, por meio de ações diretas de atendimento e 

matriciamento com rede de saúde e educação. 

Faixa etária: usuários com idade a partir dos (3) três anos. 

Com base na Constituição Federal, Artigos 150 - Inciso VI, Alínea C, em seu parágrafo 4º e Artigo 

195 - Parágrafo 7º, a Entidade é imune à incidência de tributos; no entanto, esta imunidade está 

condicionada à obtenção de certificação prevista na Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009 e 

no Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, que dispõem sobre a certificação das entidades 

beneficentes de assistência social, que regula os procedimentos de imunidade de contribuições 

para a seguridade social, concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

reconhecidas como entidades de assistência social, com a finalidade de prestação de serviços nas 

áreas de assistência social, saúde e educação. A referida Lei determina que a Entidade seja 
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cadastrada no Ministério relativo à sua atividade preponderante que, no caso da APAE de Campinas 

é o Ministério da Cidadania. 

A Entidade foi registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), junto ao Ministério, 

em 11 de julho de 1973 sendo, nesta data, declarada de Utilidade Pública Federal.  

O título de Utilidade Pública Federal foi revogado integralmente pela Lei 13.204/2015, artigo 9ª e 

inciso I extinguindo assim, o título supracitado. 

A Entidade possui o registro da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) 

como Entidade Beneficente de Assistência Social para o exercício findo em 31 de dezembro de 

2018, e solicitou o pedido de renovação da referida certificação em conformidade com a Lei nº 

12.101, de 27 de novembro de 2009, sendo o pedido deferido pelo período compreendido entre 01 

de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021, através do processo 71000.027791/2018-09. 

2. BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

2.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras da Entidade estão preparadas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil aplicáveis a Entidades sem finalidade de lucros (NBC TG 07), NBC TG 1000, 

Interpretação Técnica Geral ITG 2002 (R1), Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 e Lei 12.868 de 

15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência 

Social. 

2.2. Base de elaboração 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 

determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito 

nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 

contraprestações pagas em troca de ativos. 

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da 

Entidade. 
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2.4. Sumário das principais práticas contábeis 

a) Caixa e equivalentes de caixa 

Compreendem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas 

aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a 

data de encerramento do exercício, possuem vencimentos de até 90 dias a partir da data de 

aplicação e sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um 

insignificante risco de mudança de valor. O cálculo do valor justo das aplicações financeiras, 

quando aplicável, é efetuado levando em consideração as cotações ou informações de mercado 

que possibilitem tal cálculo. 

b) Contas a receber 

Os valores a receber referente à convênios e doações dos setores público e privado são registrados 

e mantidos no balanço pelo seu valor nominal. Quando julgado necessário pela Administração, é 

registrada a provisão para crédito de liquidação duvidosa, constituída com base em análise das 

contas a receber e em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas na sua 

realização. 

c) Propriedades para investimento e imobilizado 

No ano anterior o valor registrado em propriedades para investimentos foram reclassificados 

para contas do Grupo de Ativo Imobilizado, de acordo com o previsto na NBC TG 1000,em sua 

Seção 16, item 16.7, tendo em vista que a administração da instituição optou por não realizar 

a avaliação a valor justo, em razão dos custos excessivos  para tal avaliação. 

 

d) Recursos de parcerias 

Referem-se a saldos de termos de colaboração firmados entre APAE de Campinas e parceiros 

dos setores público e privado, para originar recursos destinados aos programas e projetos em 

execução. 

e) Receitas diferidas de termos de colaboração e doações  

Compõem-se de recursos públicos ou privados destinados à compra de bens de natureza 

permanente e serão reconhecidos como receita, ao longo do período que o bem estiver em 
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utilização, em conformidade com a Resolução 1.305/10, que aprovou a NBC TG 07 do 

Conselho Federal de Contabilidade. 

f) Outros ativos e passivos 

Os ativos são demonstrados pelos valores realizáveis e os passivos pelos valores conhecidos 

ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 

monetárias. 

g) Imposto de renda, contribuição social e encargos sociais (INSS) 

A Entidade é uma organização sem fins econômicos, reconhecida pelas autoridades brasileiras 

como imune de imposto de renda e isenta da contribuição social, bem como da cobrança de 

encargos sociais patronais (INSS) e demais tributos federais e estatuais, exceto ao 

recolhimento da contribuição ao PIS/PASEP na modalidade folha de pagamento, à alíquota de 

1% sobre o valor da folha de pagamento mensal. 

h) Apuração do superávit ou déficit do exercício 

A apuração do superávit ou déficit do exercício é feita segundo o princípio da competência, 

exceto quanto às receitas decorrentes de doações e contribuições não recorrentes, que são 

reconhecidas quando efetivamente recebidas. 

i) Reconhecimento de receitas 

As receitas de doações são reconhecidas pelo regime de caixa devido à incerteza de sua 

realização e espontaneidade do público contribuinte. Quando o recebimento ocorre na 

modalidade cheque pré-datado a receita é reconhecida de imediato e tem como 

contrapartida as contas de cheques custodiados, no grupo de contas a receber. As receitas 

de programa de profissionalização (refere-se a um acordo de cooperação com empresas 

privadas com objetivo de realização de estágio pelos alunos da APAE de Campinas), de aluguel 

e de convênios são reconhecidas pelo princípio da competência. 

 

 

 

j) Provisões 
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Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resultantes de eventos 

passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja 

provável. 

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para 

liquidar a obrigação nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, considerando 

os riscos e as incertezas relativos à obrigação. 

A determinação da obrigação estimada relativa a processos tributários, cíveis e trabalhistas 

envolve julgamento profissional por parte da Administração. Até a data de encerramento das 

demonstrações financeiras, não havia demandas nas esferas administrativas e judiciais em 

aberto contra a Entidade, não sendo necessária a constituição de provisões. 

Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma 

provisão são esperados, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for 

virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. 

k) Instrumentos financeiros 

Ativos financeiros 

Os ativos financeiros da Entidade são reconhecidos inicialmente na data da negociação em 

que a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O 

desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos 

respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios da titularidade 

do ativo financeiro são transferidos. A Entidade possui ativo financeiro categorizado 

recebíveis (caixa e equivalentes de caixa), que são ativos com pagamentos fixos ou 

determináveis e não cotados no mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo 

e, após o reconhecimento inicial, pelo custo amortizado por meio do método dos juros 

efetivos deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável. 

Passivos financeiros 

Reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que 

a Entidade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade não possui 

passivos financeiros. 
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Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido 

quando existe o direito legal de compensação dos valores e há a intenção de liquidação em 

uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são compostos por contas bancárias de livre 

movimentação e aplicações financeiras. 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - LIVRE 

 
2020 2019 

Caixa e bancos 8 17 

Aplicações em fundos de renda fixa e CDB 
2.539 2.369 

Total 
2.547 2.386 

 

O saldo de “Caixa e bancos” compreende valores que serão utilizados para pagamentos de 

compromissos a partir do mês subsequente ao encerramento do exercício. 

As aplicações financeiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa 

e não estão sujeitas a riscos significativos de mudança em seu valor. Essas aplicações são 

remuneradas a taxas que variam de 2,9% a 5,2% ao ano e originam-se dos saldos ainda não 

destinados de suas operações próprias, podendo ser resgatadas a qualquer momento sem 

perda de rendimento, motivo pelo qual são classificadas como equivalentes de caixa. 

4. CAIXA E APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO 

 
2020 2019 

Caixa e bancos - 50 

Aplicações em fundos de renda fixa e CDB 1.745 1.538 

Total  
1.745 1.588 
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Esses valores referem-se a convênios recebidos dos setores público e privado e destinam-se 

única e exclusivamente ao atendimento de projetos e programas específicos relacionados à 

assistência social, educação e saúde. Esses valores são depositados em contas especificas e 

só podem ser utilizados para esse fim e, por isso, são denominados como restritos. Relatórios 

de prestação de contas e de atividades realizadas são encaminhados aos patrocinadores 

desses projetos e programas regularmente. 

5. CONTAS A RECEBER 

 
2020 2019 

Parcerias em projetos 8.970 12.684 

Programa de profissionalização 66 145 

Cheques a receber de doações 10 18 

Outros 168 203 

Total 9.214 13.050 

    

Curto Prazo 6.448 6.647 

Longo Prazo 2.766 6.403 

 9.214 13.050 

    

 No mês de junho/2018, foi firmado nova parceria com o SUS através contrato sob n. 04/2018  

com prazo de execução pelo  período de 60 meses , no valor total de R$ 18.294 , sendo 

parcelas mensais de R$305 . O saldo a receber em dezembro de 2020 é de R$ 6.098 (curto 

prazo), e R$ 2.744 (longo prazo).  

6. PROPRIEDADES DE TERCEIROS  

No ano de 2018 a instituição transferiu a Unidade CIQP, que estava temporariamente em 

funcionamento nas dependências da sede, para à Rua Francisco de Abreu Sampaio, 414, 

Campinas/SP, onde o terreno de propriedade da SANASA Campinas, foi cedido a APAE 

Campinas para desenvolvimento de suas atividades pelo prazo inicialmente de 5 anos 
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(04/08/2006), e por termo aditivo assinado em 28/05/2007 para 20 anos , sendo o prazo final 

previsto para o ano 2026. 

Através de recursos próprios e doações, a instituição realizou a construção do prédio, para 

que fosse possível desenvolver seus objetivos. O valor referente a essa construção consta 

registrado na conta de Edifícios e Instalações. 

Esta unidade é destinada ao desenvolvimento das atividades relacionadas ao Programa de 

Desenvolvimento Profissional, com jovens portadores de D.I, na faixa etária de 14 a 25 anos 

e tem por objetivo desenvolver habilidades imprescindíveis ao desempenho pessoal e 

profissional, possibilitando a inserção desse jovem no mercado do trabalho e o pleno exercício 

da cidadania.  

A instituição estabelece parceria com empresas privadas, a fim de encaminhar os jovens para 

a vivência laboral, assistida e orientada por monitores e equipe multidisciplinar. Durante o 

ano de 2020 foi mantida a parceria junto a SANASA, onde foi assistido 29 alunos. 

O valor arrecadado, R$ 944 em 2020, (R$ 1.132 em 2019) através das parcerias é destinado á 

manutenção do programa, custeando despesas de recursos humanos, transporte, 

alimentação, uniformes e contempla uma bolsa estimulo para os alunos que permaneceram 

na fase de “estagio”.  

Em 12/08/1991, através do decreto municipal n.10.528, a instituição recebeu a permissão 

de exploração de estacionamento de veículo, localizado à Pça. dos Voluntários de 32 – 

Cemitério da Saudade. A presente permissão foi dada a título gratuito, sem prazo 

determinado e tem caráter precário e intransferível e deverá destinar a receita obtida com 

a exploração do estacionamento, à manutenção dos programas da instituição. O valor 

arrecadado no ano foi R$331 (R$659 em 2019). 

Ambos os terrenos não estão reconhecidos nos ativos da entidade. 
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7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 

  2020 2019 

 

Taxas anuais 
de 

depreciação 
Custo 

aquisição  
Baixa / 

Transferência Depreciação 
Imobilizado 

líquido 
Imobilizado 

líquido 
       
Terrenos - 1.238 - - 1.238 1.288 
Edificações 2% 3.907 78 (1.803) 2.182 2.310 
Máquinas e equipamentos 11% 470 - (393) 77 100 
Móveis e utensílios 9% 77                     - (66) 11 17 
Veículos 8% 195 - (74) 121 93 
Equipamentos de informática 15% 340 - (270) 70 17 
Imobilizado em andamento - 190 (78) - 112 58 
Total  6.418 - (2.607) 3.811 3.883 
       

Na rúbrica de terrenos existem bens, no valor de R$104, que são caracterizados na escritura 

de doação com imposição de restrição com impenhorabilidade vitalícia, imposta pelo doador. 

Em 2003, a Entidade registrou reavaliação de terrenos, edifícios e instalações de sua 

propriedade, com base em laudo de avaliação elaborado por perito avaliador independente, 

no montante de R$2.311. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo residual líquido é de R$1.562 

(R$1.606 em 31 dezembro de 2019). 

A movimentação do imobilizado é conforme a seguir: 

 31/12/19 Adições Baixas Depreciação Transferências 31/12/20 

Terrenos 1.288 - (50) - - 1.238 

Edificações 2.310 - - (206) 78 2.182 

Máquinas e equipamentos 100 13 - (36) - 77 

Móveis e utensílios 17 - - (6) - 11 

Veículos 93 51 - (22) - 122 

Equipamentos de informática 17 65 - (12) - 70 

Imobilizado em andamento 58 131 - - (78) 111 

       

Total 3.882 260 50 (282) - 3.811 
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8. RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 

 

 
2020 2019 

Recursos convênios públicos (a) 9.199 12.662 

Recurso Trib.Jus/SP 1.446 1.483 

Recursos de convênio com a FEAC  69 164 

Recursos de convenio com a FEAPAES 18 11 

Total 10.732 14.320 

    

Recursos de convênios – curto prazo 7.966 7.917 

Recursos de convênios – longo prazo 2.766 6.403 

 10.732 14.320 

    

a) Refere-se ao convênio com a Secretaria Municipal da Saúde - vinculada ao SUS conforme 

descrito na nota explicativa nº 5 e outros convênios. 

9. PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS  

A Entidade possui processos de natureza trabalhista no montante de R$4.000 (R$3.000 em 2019), 

em instâncias judiciais diversas e estão avaliados pela Administração, com base na opinião de seus 

consultores jurídicos, como de risco de perda provável. 

De acordo com a legislação vigente, os livros fiscais da Entidade estão sujeitos à revisão pelas 

autoridades fiscais, retroativamente, por períodos, referente a tributos federais, estaduais e 

municipais e ações judiciais trabalhistas. Contingências que possam advir de eventuais 

fiscalizações não podem ser determinadas no momento e, consequentemente, a Entidade não tem 

registrada nenhuma provisão. A Administração da Entidade avalia periodicamente e em conjunto 

com seus assessores jurídicos, os riscos envolvidos. Eventuais mudanças nas expectativas de riscos 

de processos tributários, trabalhistas ou cíveis podem demandar constituição de provisão para tais 

riscos. Em 31 de dezembro de 2020, a Administração da Entidade não possui discussão litigiosa 

com classificação de perda possível. 
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10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O patrimônio social decorre de superávits (déficits) acumulados e, de acordo, com o Estatuto 

Social da Entidade, não pode ser distribuído a título de lucro, bonificação, vantagem ou 

participação, sob nenhuma forma ou pretexto.  

A realização do custo atribuído (ajuste de avaliação patrimonial) é creditada a superávits 

acumulados, na proporção da realização dos respectivos bens do imobilizado, mediante 

depreciação, venda ou baixa dos bens. 

A destinação do superávit ou déficit do exercício é aprovada em Assembleia Geral e, após a 

sua aprovação, transferida para o patrimônio social. 

11. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  

A Administração da Entidade é exercida por uma diretoria executiva, composta pelos cargos de 

presidente, vice-presidente e diretores e por membros do conselho fiscal e conselho de 

administração, eleitos pela Assembleia Geral, composta dos membros associados a APAE de 

Campinas, com mandato de três anos e com possibilidade de reeleição. O mandato da diretoria 

atual compreende o triênio 2020 a 2022.  

A Entidade não realiza qualquer pagamento à Administração, assim como não há incentivos de 

longo prazo, conforme previsão em seu Estatuto Social. 

No ano corrente estimou-se que o valor do trabalho voluntário realizado pela administração da 

instituição foi de R$27 (R$46 em 2019), tendo como base a sua capacidade de pagamento.  
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12. RECEITA PRÓPRIA E PÚBLICA 

 2020 2019 

Receitas próprias:   

Telemarketing 1.127 1.308 

Programas profissionalizantes/pedagógicos 944 1.132 

Contribuições e receitas de terceiros 448 563 

Receitas de serviços prestados 331 659 

Receitas de aluguéis (a) 452 458 

Rendimento financeiro  56 118 

Outras receitas (c) 76 255 

Ganho na venda de bens (b) 198 40 

Total das receitas próprias  3.632 4.533 

    

Receitas de verbas públicas: (RESTRITAS)   

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEE 846 770 

Secretaria da Saúde – SUS 3.596 3.624 

Secretaria Municipal de Esporte 19 24 

SMASDH 133 128 

FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 2 8 

Ministério da Ciência e Tecnologia 1 1 

Ministério da Educação e Cultura 14 11 

Verbas parlamentares 33 21 

Receitas Financeiras 6 23 

   

Total das receitas de verbas públicas 4.650 4.604 

    

Convênio FEAC  443 430 

Convênio FEAPAES 2 2 

Total das receitas  8.727 9.572 

    

 

(a) Refere-se ao imóvel, localizado na cidade de São João da Boa Vista/SP,  o qual  encontra-

se alugado para a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, pelo valor mensal de 

R$20 (R$21 em 2019) pelo período de 60 meses, bem como a propriedade localizada no Jd. 

Aeroporto em Campinas, encontra-se locado para a Prefeitura Municipal de Campinas - 
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Secretaria Municipal de Educação, pelo valor de R$17, (R$17 em 2019) pelo período de 12 

meses.  

(b) O valor refere-se ao resultado da venda de um terreno de propriedade da instituição, localizado 

na Jd. Aeroporto, que conforme ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 22/04/2020,está 

vinculado a aplicação na construção do Espaço Cem , que em razão da pandemia , teve seu inicio 

adiado, para ajustes necessários no cronograma de construção.   

 

(c) Outras receitas refere-se a valores correspondentes  ao resultado de festas, eventos, bazares , 

realizados com a finalidade de captação de recurso e destinados auxiliar à manutenção das 

atividades operacionais da instituição. Os resultados obtidos ficaram prejudicados, em razão da 

necessidade de seguimento dos protocolos dos órgãos da saúde, no combate a pandemia.   

 

13. GRATUIDADES 

Considerando a promulgação da Lei 12.101 em 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a 

certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, para fazer jus ao Certificado de 

Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), a entidade de assistência social deve 

oferecer suas ações de forma gratuita, continuada e planejada e manter escrituração contábil 

regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma 

segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.  

Ainda, de acordo com o Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 

12.101/2009, bem como a Lei n.12.868/2013  e as ações das entidades beneficentes de Assistência 

Social poderão ser executadas por meio de parcerias com entidades privadas, sem fins lucrativos, 

que atuem nas áreas da Assistência Social, Educação ou Saúde, firmadas mediante ajustes ou 

instrumentos de colaboração. Os recursos próprios e públicos para a prestação de serviços, 

assessorias, programas executados e cooperação financeira foram empregados conforme segue: 
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13.1 Benefícios Fiscais Usufruídos  

Em atendimento a Norma Contábil ITG 2002, que prevê a divulgação das isenções usufruídas 

pela Instituição no decorrer dos exercícios de 2020 e 2019, informamos o que segue: 

2020 2019 
           
  Federal  Estadual  Municipal  Federal  Estadual  Municipal 
           
Imunidades  IRPJ IPVA IPTU Imunidades  IRPJ IPVA IPTU 
           

Isenções  
Cota 

Patronal, 
Cofins 

- 

Publ.DOM, 
Taxas e 

Emolumentos 

Isenções  
Cota 

Patronal, 
Cofins 

- 

Publ.DOM, 
Taxas e 

Emolumentos 

   2020     2019   
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Recursos próprios 12 2.019 436 1.251 3.718 28 2.312 680 1.487 4.507 

Recursos públicos 3.898 319 878 - 5.095 3.895 336 809 - 5.040 

Total de recursos aplicados 3.910 2.338 1.314 1.251 8.813 3.922 2.648 1.489 1.487 9.547 
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14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os instrumentos financeiros da Entidade, substancialmente 

representados por caixa e equivalentes de caixa, encontram-se registrados em contas patrimoniais 

por valores próximos aos praticados pelo mercado. A Entidade não possui operações com 

derivativos financeiros ou outros ativos financeiros de risco semelhante. 

A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando 

liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 

permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Entidade não efetua 

aplicações de caráter especulativo, seja em derivativos, seja em outro ativo de risco.  

a) Ativos financeiros: 

Os ativos financeiros da Entidade são caixa e equivalentes de caixa. Em 31 de dezembro de 2020 

e de 2019 os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros podem ser assim 

demonstrados: 

 

 

15. SEGUROS 

A Entidade mantém apólices de seguros para cobertura de riscos operacionais, com vigência 

até 17 de dezembro de 2021, em valores considerados suficientes por sua Administração para 

o fim a que se destinam. 

  2020 2019 

Natureza Categoria 

Valor 

contábil 

Valor de 

mercado 

Valor 

contábil 

Valor de 

mercado 

Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos e recebíveis 2.547 2.547 2.386 2.386 

Caixa e equivalentes de caixa com restrição Empréstimos e recebíveis 1.745 1.745 1.588 1.588 
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Ativos Risco coberto Valor Coberto 

Prédios e conteúdo (próprios e terceiros) Danos materiais  8.437 

Veículos* Colisão, responsabilidade civil furto 920 

Ativos em Geral Subtração de Bens 335 

Acidentes pessoais e indenização especial por acidentes Danos pessoais 90 

Lucros cessantes  900 

*Quanto a roubo ou danos, ou valor assegurado tem como base 100% da tabela Fipe 

 

16. Eventos Subsequentes 

Conforme alerta divulgado pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade) na data de 

09/03/2020  sobre a necessidade das Instituições avaliarem os impactos que poderão ocorrer  

em suas operações por conta da pandemia de Covid-19 (Coronavirus) e em  atendimento NBC 

TG 1000, em sua seção 32 , a administração da entidade,  declara  que neste momento  não 

será possível mensurar os riscos que poderão surgir  e as possíveis consequências em 

decorrência da  necessidade  da suspensão parcial da suas atividades, em decorrência do 

cenário atual da pandemia.   

17. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas 

para emissão pela Administração da Entidade em 20 de abril de 2021 
 

 FUNDAÇÃO GERAÇÕES 
CNPJ: 86.934.981/0001-60 - C.C.: 3334.31.97.0001.01001 - I.M.: 152461-5   

 

FUNDAÇÃO GERAÇÕES
C.N.P.J. 86.934.981/0001-60

ATIVO NOTA           
EXPLICATIVA 2020 2019 PASSIVO

NOTA          
EXPLICATIVA 2020 2019

CIRCULANTE CIRCULANTE

CAIXA NT 04 724,41               1.707,28            FORNECEDORES NT 04 13.050,00          894,00                       
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 10,00                 10,00                 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 17.744,72          2.425,65                   
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 05 540.419,96        459.418,63        OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 68.735,16          68.960,36                 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05 362.820,68        150.371,49        CONTAS A PAGAR NT 04 - -
SUBVENÇÃO E PARCERIAS OUTRAS CONTAS Á PAGAR 5.992,89             10.215,95                  
SMASDH - SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL NT 07 102.022,62        96.035,94          
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NT 07 103.200,00        103.200,00        SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS
FUNDAÇÃO FEAC 51.699,52          32.173,85          SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NT 07 332.151,10        189.890,97               
OUTROS VALORES A RECEBER SMASDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL NT 07 235.412,70        159.796,00               
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 22.718,74          16.407,86          FUNDAÇÃO FEAC 313.501,28        224.029,21               
DESPESAS ANTECIPADAS
PRÊMIOS DE SEGURO 359,89               313,25               
BENEFICIOS - REFEICÃO/ALIMENTAÇÃO 5.633,00            7.948,00            
TOTAL DO CIRCULANTE 1.189.608,82     867.586,30        TOTAL DO CIRCULANTE 986.587,85        656.212,14               

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
SUBVENÇÃO E PARCERIAS IMPOSTOS E TAXAS PARCELADOS
FUNDAÇÃO FEAC 7.150,00            - IMPOSTOS E TAXAS 21.502,36          -
IMOBILIZADO SUB TOTAL NÃO CIRCULANTE 21.502,36          -
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04 4.194.667,73     4.168.567,73     PATRIMÔNIO LÍQUIDO
IMOBILIZADO SUBVENÇOES NT 04 47.914,21          47.914,21          PATRIMÔNIO SOCIAL 4.231.384,10     4.305.139,86            
IMOBILIZADO DOAÇÃO NT 04 34.452,98          28.353,98          SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (44.951,27)         (73.755,76)                
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04 (279.270,70)       (224.825,98)       AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - -

3.997.764,22     4.020.009,94     
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 4.004.914,22     4.020.009,94     TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 4.186.432,83     4.231.384,10            

TOTAL ATIVO 5.194.523,04     4.887.596,24     TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.194.523,04     4.887.596,24            
 

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

                                                               WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG                                   VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO
                                                                     PRESIDENTE                                               CRC 1SP255100/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
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FUNDAÇÃO GERAÇÕES
C.N.P.J. 86.934.981/0001-60

FLUXO DE CAIXA 
DESCRIÇÃO 2020 2019
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 RESULTADO DO EXERCÍCIO (44.951,27)       (73.755,76)              
 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 54.444,72        52.762,12                
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCERIAS E CONVÊNIOS  - A RECEBER (32.662,35)       12.560,80                
AUMENTO  OU DIMUNUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER (6.310,88)         17.106,75                
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 2.268,36          (7.947,69)                
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES 12.156,00        (1.049,82)                
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 38.578,28        (407,83)                   
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS (1.982,05)         31.440,41                
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCERIAS - PRESTAÇÃO DE  CONTAS 307.348,90      18.625,31                

 AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES (4.223,06)         10.215,95                
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 324.666,65      59.550,24                
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
COMPRAS/ BAIXAS  DE IMOBILIZADO (32.199,00)       (2.583,00)                
BAIXA DE IMOBILIZADO -                  -                          
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (32.199,00)       (2.583,00)                
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL -                  -                          
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO -                  -                          
4.  AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 292.467,65      56.967,24                
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO 611.507,40      554.540,16              
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO 903.975,05      611.507,40              

  

  
  
 

WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG                                                                                          VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO
                   PRESIDENTE                                                                                                                             CRC 1SP 255100/O-6                    

FUNDAÇÃO GERAÇÕES
C.N.P.J. 86.934.981/0001-60

PATRIMÔNIO SOCIAL AJUSTE DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SALDOS INICIAIS EM 01.01.2019 4.260.354,70                        (1.353,71)                                 46.138,87                       4.305.139,86                                            

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - - (73.755,76)                   73.755,76-                                                 

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (1.353,71)                          1.353,71                               - (1.353,71)                                                  

TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE 
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 46.138,87                          - (46.138,87)                   -                                                            

SALDOS FINAIS EM 31.12.2019 4.305.139,86                     - (73.755,76)                   4.231.384,10                                            

SALDOS INICIAIS EM 01.01.2020 4.305.139,86                        - (73.755,76)                      4.231.384,10                                            

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - - (44.951,27)                   (44.951,27)                                                

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - - - -

TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE 
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

(73.755,76)                        - 73.755,76                    -

SALDOS FINAIS EM 31.12.2020 4.231.384,10                     - (44.951,27)                   4.186.432,83                                            

 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTO DO PERÍODO 2020

WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG                                                                             VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO
      PRESIDENTE                                                                                                               CRC 1SP 255100/O-6                        
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FUNDAÇÃO GERAÇÕES
C.N.P.J. 86.934.981/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R$)

2020 2019

RECEITAS PRÓPRIAS 72.607,98                96.931,75                
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURIDICA NT 6.1 14.580,00                15.426,00                
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISÍCA NT 6.2 9.999,00                  3.090,00                  
DONATIVO SANASA NT 6.3 7.673,80                  24.360,88                
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS NT 6.4 31.326,93                37.904,40                
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.028,25                  16.150,47                
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 1.297.544,45           1.609.436,36           
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.004.167,45           1.121.179,04           
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - SMASDH 277.113,71              386.511,96              
MERENDA ESCOLAR 18.073,37                96.368,26                
(-) DEVOLUÇÃO RECURSOS PUBLICOS (2.903,72)                 -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 1.093,64                  5.377,10                  
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 103.025,93              95.392,73                
FUNDAÇÃO FEAC 89.975,93                92.809,73                
FUNDAÇÃO FEAC - ATIVO IMOBILIZADO 13.050,00                2.583,00                  
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO NT 08 235.698,49              231.239,44              
COTA PATRONAL 235.698,49              231.239,44              
(=) RECEITAS TOTAIS NT 03 1.708.876,85           2.033.000,28           

(-) DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS 127.705,53              173.270,51              
DESPESAS EMPREGATÍCIAS 21.488,60                83.484,72                
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 65.354,74                83.839,41                
DESPESAS TRIBUTARIAS 38.732,87                -                           
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 2.129,32                  5.946,38                  

(-) DESPESAS RECURSOS DE SUBVENÇÃO -FMAS 277.554,08              1.609.436,36           
DESPESAS EMPREGATÍCIAS  187.747,12              1.170.122,87           
MATERIAS / SUPRIMENTOS / TERCEIROS 85.287,46                342.945,23              
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 4.519,50                  96.368,26                

(-) DESPESAS RECURSOS DE SUBVENÇÃO -EDUCAÇÃO 1.022.894,09           1.609.436,36           
DESPESAS EMPREGATÍCIAS  937.383,30              1.170.122,87           
MATERIAS / SUPRIMENTOS / TERCEIROS 72.869,49                342.945,23              
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 12.641,30                96.368,26                

(-)DESPESAS RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 89.975,93                92.809,73                
DESPESAS EMPREGATÍCIAS 5.293,82                  9.898,74                  
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 83.492,61                81.741,12                
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 1.189,50                  1.169,87                  

(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO NT 08 235.698,49              231.239,44              
COTA PATRONAL 235.698,49              231.239,44              

(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS 1.753.828,12           2.106.756,04           

(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (44.951,27)               (73.755,76)               
 
 

               _______________________________________________ __________________________________________
WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG

PRESIDENTE

Notas 
Explicativas

VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO
CRC 1SP255100/O-6

 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 

 

CONTEXTO OPERACIONAL 

 

NOTA 01 

A Fundação Gerações, CNPJ 86.934.981/0001-60, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não 

econômicos e sem fins lucrativos. No desenvolvimento de suas atividades, não fará distinção quanto à raça, cor, 

condição social, credo religioso, filiação política ou de qualquer natureza, tem por finalidade a prestação de serviços de 

relevância pública e social, atuando de forma preponderante no desenvolvimento de trabalhos educacionais, objetivando 

a formação integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos fundamentais, em especial a educação pré-

escolar de qualidade. Terá como atividades secundárias a assistência social e atividades ligadas à cultura e artes, 

prestando serviços com observância dos princípios compreendidos em sua área de atuação e legislação pertinente. Fica 

assegurado aos usuários a gratuidade de todos os serviços de atendimento. 

 

NOTA 02 

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, 

em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em 

conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, 

norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.  

     Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação 

para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. 

 

 RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS 

 

NOTA 03 

 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência 

do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, 

sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer 

após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo. 

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios, termo de colaboração e 

parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas 

específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas. 

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos 

de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios. 

 

NOTA 04 

 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente 

atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. 

A entidade mantém controle analítico do saldo de R$ 3.997.764,22 que representa o custo histórico dos grupos 

do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2020 conforme o quadro 

abaixo: 

IMOBLIZADO 
DESCRIÇÃO 2020 2019 

TERRENOS 2.544.963,84 2.544.963,84 
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES 1.598.220,96 1.572.120,96 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 37.335,97 37.335,97 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1.344,39 1.344,39 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.733,45 11.733,45 
EQUIPAMENTOS MUSICAIS 1.069,12 1.069,12 

TOTAL 4.194.667,73 4.168.567,73 
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (243.186,20) (198.322,04) 
TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS 
PRÓPRIOS 3.951.481,53 3.970.245,69 
   

BENS ADQUIRIDOS  COM SUBVENÇÃO 
DESCRIÇÃO 2020 2019 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 25.577,13 25.577,13 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.027,74 11.027,74 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 11.309,34 11.309,34 

TOTAL 47.914,21 47.914,21 
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (22.665,91) (18.446,05) 
TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO 25.248,30 29.468,16 
   

BENS ADQUIRIDOS  COMO  DOAÇÃO 
DESCRIÇÃO 2020 2019 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10.149,00 4.050,00 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.359,69 1.359,69 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 22.145,29 22.145,29 
EQUIPAMENTOS MUSICAIS 799,00 799,00 

TOTAL 34.452,98 28.353,98 
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (13.418,59) (8.057,89) 
TOTAL DE BENS ADQUIRIDOS COMO DOAÇÃO  21.034,39 20.296,09 
   
TOTAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO  3.997.764,22 4.020.009,94 

 

 

NOTA 05 

 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos 

correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência. 

 

NOTA 06 

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2020, além das doações, a entidade contou 

com as seguintes receitas:  

6.1 - Doações de Pessoas Jurídicas:  R$ 14.580,00 valores recebidos através de doações espontâneas de 

empresas de Campinas e região. 

6.2 - Doações de Pessoas Físicas:  R$ 9.999,00, valores representados por doações espontâneas de voluntários 

sensibilizados com a causa da instituição. 
 

6.3 - Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, 

o valor de R$ 7.673,80 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 

9212/97 e 11432/2002). 

6.4 - Recuperação de Despesas - R$ 31.326.93, despesas incorridas no ano anterior recuperadas devido 

Prestação de Contas no ano corrente.  

 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E 

DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. 

 
A Entidade atuou preponderantemente na área da Educação através da oferta gratuita da educação infantil, e 

complementarmente, na área da Assistência Social através da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos sem qualquer contraprestação dos usuários. 

 

1 – Assistência social 

A entidade firmou o Termo de Colaboração n.º 68/17 através do Processo Administrativo n.º 2016/10/36825, aditado 

pelo Termo de Aditamento de Colaboração nº 38/18 válido até 31/03/2019 e Termo de Aditamento de Colaboração 

nº 133/19 válido até 31/03/2020. Em 26/03/2020 firmou o Termo de Colaboração n.º 076/2020 através do Processo 

Eletrônico SEI PMC.2020.00004452-77com objeto a execução as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram 

devidamente analisados e contemplados nos Editais de Chamamento nº 06/2019, vinculando-se integralmente aos 

termos dos mesmos,  no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrando o Sistema único de Assistência Social 

do Município com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica 

da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, da Lei Municipal nº 8.724/95, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/18, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2018, do Decreto Municipal nº 

16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS)  e 

demais normas jurídicas pertinentes. A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo 

com os Planos de Ação devidamente analisados e aprovados pela Comissão Técnica, em conformidade também com 

o Plano Municipal de Assistência social e as demais normas jurídicas pertinentes. 

                                                                                                                           

 

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos e Intergeracionais 

  

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivos 

e Intergeracionais a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 277.113,71, e os valores aplicados 

durante o ano gerou uma receita financeira de R$ 440,37 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social. 

Beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 40.759,46. A Entidade também utilizou Recursos de Parceria 

com Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R$ 43.945,69 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 40.905,52 

perfazendo o custo total de R$ 403.164,75.    
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DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO 
DOS RECURSOS  -  CENTRO DE CONVIVENCIA, 

INTERGERACIONAIS 

TERMO DE 
COLABORAÇÃO 

MUNICIPAL 

BENEFÍCIO 
FISCAL 

USUFRUIDO 

TOTAL DOS 
RECURSOS 
PÚBLLICOS 

PARCERIA 
COM 

ENTIDADES 
SEM FINS 

LUCRATIVOS 

RECURSOS 
PROPRIOS TOTAL GERAL 

RECEITAS 277.113,71 - 277.113,71 43.945,69 24.747,79 345.807,19 
BENEFICIOS FISCAL USUFRUIDO - 40.759,46 40.759,46   40.759,46 

APLICAÇÃO FINANCEIRA 440,37  440,37 - 3.321,15 3.761,52 
TOTAL DAS DESPESAS 277.554,08 40.759,46 318.313,54 43.945,69 28.068,94 390.328,17 

DESPESAS COM  PESSOAL 187.747,12 - 187.747,12 3.195,16 7.119,14 198.061,42 

SERVIÇOS DE OFICINEIROS 24.937,50 - 24.937,50 - - 24.937,50 

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 64.869,46 - 64.869,46 40.489,57 20.847,83 126.206,86 
DESPESAS TRIBUTARIAS - - - - 11.934,57 11.934,57 

DESPESAS FINANCEIRAS - - - 260,96 1.003,98 1.264,94 

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - 40.759,46 40.759,46 - - 40.759,46 
TOTAL DAS DESPESAS 277.554,08 40.759,46 318.313,54 43.945,69 40.905,52 403.164,75 
SUPERÁVIT / DÉFICIT - - - - (12.836,58) (12.836,58) 

 

 

A Entidade atuou na área de Assistência Social, e atendeu 210 usuários gratuitos com o custo total de                     

R$ 403.164,75 com custo per capta no valor de R$ 1.919,83 por ano, que foram custeados com 21% de recursos próprios 

e parcerias com entidades sem fins lucrativos. 

 

CUSTO TOTAL - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E 
INTERGERACIONAIS   VALOR  % 

RECURSOS PÚBLICOS  318.313,54 79% 
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 40.905,52 10% 
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 43.945,69 11% 
TOTAL  403.164,75 100% 

 

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e fez parcerias com entidades sem 

fins lucrativos que foram aplicadas da seguinte forma: 

 

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE 
ASSISTÊNCIA - CENTRO CONVIVÊNCIA 

INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS 

PARCERIA 
COM 

ENTIDADES 
SEM FINS 

LUCRATIVOS 

RECURSOS 
PRÓPRIOS TOTAL % 

DESPESAS COM  PESSOAL 3.195,16 7.119,14 10.314,30 12% 
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 40.489,57 20.847,83 61.337,40 72% 

DESPESAS TRIBUTARIAS - 11.934,57 11.934,57 14% 
DESPESAS FINANCEIRAS 260,96 1.003,98 1.264,94 1% 

TOTAL  DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 43.945,69 40.905,52 84.851,21 100% 
  

2 – Educação Infantil 

 

A entidade firmou Termo de Colaboração n.º 027/18 através do Processo Administrativo n.º 2018.00000565-

14 , aditado pelo termo de Aditamento de Colaboração nº.016/2019 válido até 31/01/2020, e  termo de Aditamento de 

Colaboração nº.007/2020 válido até 31/01/2021com fundamento na Lei n° 13.019/14, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n° 9.394/96, Lei nº 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Constituição Federal em especial nos 

artigos 205 a 214, Lei Federal 11494/07,  Lei Municipal 6662/91,Lei Municipal nº 10.869/01 e da Lei Municipal n° 

11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 13.673/01 e alterada pela Lei Municipal n° 13.642/09 e nos 

Decretos Municipais n° 17.437/11, Art. 7° e § único e n° 16.215/08, Instruções n° 02/2016 do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento n° 06/2017, bem como as demais normas jurídicas pertinentes. 

 O Termo de Colaboração tem por objeto o atendimento educacional de crianças de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e 

11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação 

à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.  

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor 

de R$ 1.004.167,45 e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R$ 653,27, que também foi 

aplicada ao programa de Educação Infantil. Beneficiou-se do Programa da Merenda Escolar no valor de R$ 18.073,37 

e da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 194.939,03. A Entidade também utilizou Recursos de Parceria com 

Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R$ 46,030,24, e utilizou recursos próprios no valor de R$ 86.800,01 

perfazendo o custo total de R$ 1.350.663,37.   

 

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

TERMO DE 
COLABORAÇÃO 

MUNICIPAL 

MERENDA 
ESCOLAR 

BENEFÍCIO 
FISCAL 

USUFRUIDO 

TOTAL  
RECURSOS 
PÚBLLICOS 

PARCERIA 
COM 

ENTIDADES 
SEM FINS 

LUCRATIVOS 

RECURSOS 
PRÓPRIOS 

TOTAL 
GERAL 

RECEITAS 1.004.167,45 18.073,37 - 1.022.240,82 59.080,24 38.831,94 1.120.153,00 
BENEFICIOS FISCAL USUFRUIDO - - 194.939,03 194.939,03 - - 194.939,03 

APLICAÇÃO FINANCEIRA 653,27 - - 653,27 - 5.707,10 6.360,37 
(-) DEVOLUÇÃO RECURSOS 

PUBLICOS (2.903,72) - - (2.903,72) - - 
-         

2.903,72 
TOTAL DAS RECEITAS 1.001.917,00 18.073,37 194.939,03 1.214.929,40 59.080,24 44.539,04 1.318.548,68 

DESPESAS COM  PESSOAL 937.383,30 - - 937.383,30 2.098,66 14.369,46 953.851,42 
MERENDA ESCOLAR - 18.073,37 - 18.073,37 - - 18.073,37 

MATERIAL E SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 54.796,12 - - 54.796,12 38.761,05 - 93.557,17 

DESPESAS GERAIS E 
ADMINISTRATIVAS 12.641,30 - - 12.641,30 4.241,99 44.506,91 61.390,20 

DESPESAS TRIBUTARIAS - - - - - 26.798,30 26.798,30 
DESPESAS FINANCEIRAS - - - - 928,54 1.125,34 2.053,88 

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - - 194.939,03 194.939,03 -  194.939,03 
TOTAL DAS DESPESAS 1.004.820,72 18.073,37 194.939,03 1.217.833,12 46.030,24 86.800,01 1.350.663,37 
SUPERÁVIT / DÉFICIT (2.903,72) - - (2.903,72) 13.050,00 (42.260,97) (32.114,69) 

 

 

A Entidade atuou na área de Educação Infantil, e atendeu 240 usuários gratuitos com o custo total de R$ 

1.350.663,37com custo per capta no valor de R$ 5.627,76 por ano, que foram custeados com 9% de recursos próprios 

e parcerias com entidades sem fins lucrativos. 

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL   VALOR  % 
RECURSOS PÚBLICOS  1.217.833,12 90% 
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 86.800,01 6% 
RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 46.030,24 3% 
TOTAL  1.350.663,37 100% 

 

 

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e parcerias com entidades sem 

fins lucrativos que foram aplicadas da seguinte forma: 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE         
EDUCAÇÃO INFANTIL  

PARCERIA COM 
ENTIDADES SEM 
FINS LUCRATIVOS 

RECURSOS 
PRÓPRIOS  TOTAL % 

DESPESAS COM  PESSOAL 2.098,66 14.369,46 16.468,12 12% 
MATERIAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS 38.761,05 - 38.761,05 29% 
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 4.241,99 44.506,91 48.748,90 37% 
DESPESAS TRIBUTARIAS - 26.798,30 26.798,30 20% 
DESPESAS FINANCEIRAS 928,54 1.125,34 2.053,88 2% 
TOTAL  DAS DESPESAS COM 
GRATUIDADE 46.030,24 86.800,01 132.830,25 100% 

 

 

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados 

para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCESP – Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. 

 

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL 

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + 

TERCEIROS e perfizeram no ano de 2020 o valor de R$ 235.698,49 e assim demonstrados e foram integralmente 

aplicados na área de Educação e Assistência Social. 

 

 

_____________________________________         __________________________________ 

       WILLY OTTO JUNQUEIRA ZORNIG                             VILMA BARBOSA PAZ BENEDITO                    

                       PRESIDENTE                                                                               CRC 1SP 255100/O-6 

 CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS - CCP 
C.N.P.J.: 46.042.370/0001-92 - C.C.: 3432.32.14.0001.01001 - I.M.: 37769-4   
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 
 

 

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL 

A Casa da Criança Paralítica de Campinas é uma entidade filantrópica, cuja finalidade é o 

atendimento de crianças portadoras de deficiência física. Sob a orientação de um diretor clínico, 

a Casa da Criança presta serviços médicos de fisiatria, de neurologia, de ortopedia - clínica e 

cirúrgica, de odontologia - ortodontia e clínica geral, de serviço social, de psicologia, de fisioterapia, 

de fonoaudiologia e de terapia ocupacional. 

 

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
2.1. Base de apresentação  

 

Declaração de conformidade  

As demonstrações contábeis da Associação findas em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 foram 

preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem 

finalidade de lucros, as quais estão descritas nos pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002, 

emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Base de mensuração 

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.  

Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações contábeis da Associação, inclusive as notas explicativas, estão apresentadas 

em milhares de reais, exceto quando indicadas de outra forma.  

 

NOTA 03: PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS 

 

3.1 Apuração do resultado do exercício 

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime 

de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de 

realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte 

classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, 

classificados no Longo Prazo. 

3.2. Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e 

parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são 

contabilizados em contas específicas do Passivo, e após a realização os recursos utilizados são 

reconhecidos como receitas. 

  

RECURSOS 
PUBLICO 

SALDO A PRESTAR CONTAS 
ATIVO PASSIVO 

BANCO A RECEBER   
EDUCAÇÃO 13.612,08 29.625,00 43.237,08 
ASSISTENCIA SOCIAL 14.318,27 33.598,80 47.917,07 
SUS-FEDERAL 68.597,57 668.643,59 737.241,16 
SUS - MUNICIPAL   2.076,10 538.528,88 540.604,98 
FMDCA 0,00 568.231,27 568.231,27 

RECURSOS 
DE 

TERCEIROS 

FEAC - OFICINA INFORMATICA 2.646,67 57.000,00 59.646,67 
FEAC - OFICINA LOCOMOVER 36.549,02 58.558,23 95.107,25 
        

 

Valores de recursos publicos, que foram repassados efetivamente a entidade  em 2020. 

 

  ASSIST. 
SOCIAL EDUCAÇÃO SUS - 

FEDERAL 
SUS-
MUNICIPAL FMDCA TOTAL EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 
OFICINA 
LOCOMOVER TOTAL  

DATA REPASSE DE RECURSO PUBLICO EM 2020   RECURSOS RECEBIDO DE 
TERCEIRO-2020   

jan/20 10.793,58 28.815,00 55.754,90   40.073,78 135.437,26 28.500,00  28.500,00 
fev/20 10.793,58 29.625,00 52.452,73  40.073,78 132.945,09   0,00 

mar/20 10.793,58 29.625,00 45.918,61  40.073,78 126.410,97  56.095,62 56.095,62 
abr/20 11.199,60 29.625,00 53.565,15  40.073,78 134.463,53 28.500,00  28.500,00 
mai/20 11.199,60 29.625,00 53.565,15  40.073,78 134.463,53   0,00 
jun/20 11.199,60 29.625,00 53.565,15  47.859,60 142.249,35  33.214,92 33.214,92 
jul/20 11.199,60 29.625,00 53.565,15  0,00 94.389,75 28.500,00  28.500,00 

ago/20 11.199,60 29.625,00 53.565,15  0,00 94.389,75   0,00 
set/20 11.199,60 29.625,00 64.394,58  0,00 105.219,18  25.107,36 25.107,36 
out/20 11.199,60 29.625,00 64.394,58  0,00 105.219,18   0,00 
nov/20 11.199,60 29.625,00 53.565,15 14.401,52 0,00 108.791,27   0,00 
dez/20 11.199,60 29.625,00 53.565,15 14.401,52 0,00 108.791,27  36.536,42 36.536,42 

               0,00 
TOTAL 133.177,14 354.690,00 657.871,45 28.803,04 248.228,50 1.422.770,13 85.500,00 150.954,32 236.454,32 

3.3. Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos 

financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação e 

estão demonstrados pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes até a 

data do balanço. 

Caixa e Equivalente de Caixa 

Descrição 2020 2019 

      

Caixa 3.039,06 5.202,10 

  3.039,06 5.202,10 

      

Conta Corrente - Recursos Livres 15.725,45 117.963,11 

Conta corrente Com Restrição 85,44 2,13 

Recursos de Terceiros 2.455,72 0,00 

  18.266,61 117.965,24 

      

Aplicação Financeira - Recursos Livres 1.984.008,85 1.927.278,73 

Aplicação Financeira - Recursos Restritos 100.001,96 98.486,40 

Aplicação de Recursos de Terceiros 36.739,97  

  2.120.750,78 2.025.765,13 

Total 2.142.056,45 2.148.932,47 

 

 

3.4 Adiantamentos 

Refere-se a antecipações efetuadas a funcionários e fornecedores, cuja apropriação da despesa 

ocorrerá em exercício seguinte. 

Adiantamentos 2020 2019 

Adiantamento a Funcionários 27.425,05 35.338,71 

Adiantamento a Fornecedores 0,00 1.552,56 

TOTAL 

 

27.425,05 

 

36.891,27 

 

3.5 - Imobilizado 

O imobilizado foi registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da 

depreciação acumulada. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear 

com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método 

é o mais próximo que reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados 

no ativo. A Associação utiliza taxas de depreciação, em função da estimativa de vida útil realizada 

por especialista interno. 

COMPOSIÇÃO DO SALDO DO IMOBILIZADO 2020 2019 
IMOBILIZADO - RECURSOS DE TERCEIROS 74.880,70 74.880,70 
Instalações da Oficina Locomover 29.158,42 29.158,42 
Ferramentas 45.722,28 45.722,28 
Depreciação -2.674,78 0,00 
Saldo em 31/12/2020 - Recursos Terceiros 72.205,92 74.880,70 
     
IMOBILIZADO - RECURSOS PUBLICO 249.286,43 0,00 
Edifício e Instalações-Reforma da Cozinha  V .Parlamentar 50.000,00 0,00 
Edifício e Instalações-Reforma da Elétrica  V. Parlamentar 103.310,44 0,00 
Veículo  Dobro (2020)- Verba Parlamentar  95.975,99 0,00 
   
Saldo em 31/12/2020 - Recursos publico 249.286,43 0,00 
     
IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIOS     
VALOR DE AQUISIÇÃO 14.262.365,02 14.241.910,02 
TERRENOS 673.612,50 673.612,50 
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES 749.545,58 749.545,58 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 464.303,66 464.303,66 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 258.196,13 250.696,13 
VEÍCULOS E REBOQUES RODOVIÁRIOS 178.500,77 178.500,77 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS 155.043,50 142.088,50 
EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES (AVP) 5.346.573,38 5.346.573,38 
TERRENOS (AVP) 6.426.387,50 6.426.387,50 
DIREITO DE USO DE SOFTWARES 8.816,00 8.816,00 
SISTEMA DE COMPUTADORES 1.386,00 1.386,00 
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -2.296.248,72 -1.941.476,85 
SUB-TOTAL 11.976.116,30 12.300.433,17 
TOTAL DO IMOBILIZADO 12.290.283,43 12.375.313,87 

 
3.6 Passivos circulantes e não circulantes 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 

calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias 

e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
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A provisão é constituída no balanço quando a Associação possui uma obrigação legal ou 

constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja 

requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 

estimativas do risco envolvido. 

 

3.6.1 - Fornecedores 

 Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 

aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que compõem a conta, 

o saldo é composto por contas de consumo, serviços periódicos, manutenção da carteira de 

imóveis para locação, manutenção e reforma das dependências do Casa da Criança Paralitica de 

Campinas. 

 

Fornecedores de bens e serviços 
Descrição 2020 2019 

Fornecedores de bens e serviços                             26689,15 6.461,72 
Outras despesas a pagar 236,65 3.407,99 
Convenio medico a pagar 82,90 0,00 
seguros a pagar 4.502,90 3.269,72 
TOTAL 31.511,60 13.139,43 

 

3.6.2 . Obrigações Fiscais e Tributárias 

 As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos na fonte 
pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas. 

 

IMPOSTOS RETIDOS 
Descrição 2020 2019 

PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 0,00 27,79 
IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER 0,00 29,26 
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 17.670,39 19.376,62 
ISS A RECOLHER 23,85 0,00 
CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA A RECOLHER 0,00 62,76 
TOTAL 17.694,24 19.496,43 

 

3.6.3 - Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais 

Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos sociais. 

 

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais 
Descrição 2020 2019 

Salário a pagar  122.732,59 125.161,07 
Férias a pagar 224.304,01 263.891,05 
Indenização Trabalhista 60.000,00 60.000,00 
INSS S/ FOLHA 15.132,13 12.291,29 
FGTS a pagar 23.673,58 21.939,16 
FGTS s/ferias 17.944,10 21.110,99 
PIS s/folha 0,00 2.771,16 
Contribuição Sindical 60,78 68,47 
TOTAL 463.847,19 507.233,19 

 

3.6.4. Convênios – Receitas a Realizar 
 Os saldos abaixo se referem às receitas a realizar de convênios firmados com a Prefeitura 
Municipal de Sumaré. A receita e a despesa vinculada são reconhecidas conforme aprovação das 
contas por referidos órgãos.  

 

CONVENIOS A REALIZAR 
  Descrição 2020 2019 

RECURSO 
PUBLICO 

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 43.237,08 61.421,92 

SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 47.917,07 32.241,44 

FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 568.231,27 288.166,85 

SUS - FEDERAL  737.241,16 536.675,94 

SUS - MUNICIPAL 540.604,98 0,00 

VERBA PARLAMENTAR 1.481,25 0,00 

RECURSO 
TERCEIRO 

    
FEAC - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAS CAMPINAS-OFICINA 
INFORMATICA 59.646,67 142.688,34 

FEAC - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAS CAMPINAS-OFICINA 
LOCOMOVER 95.107,25 146.043,94 

  Total 2.093.466.73 1.207.238,27 
 

NOTA 04: PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Representa o patrimônio inicial da Associação, acrescido ou reduzido dos superavits (deficits) 

apurados anualmente desde a data de sua constituição, ajustes de avaliação patrimonial, que são 

empregados integralmente nos objetivos sociais da Associação, conforme divulgado na Nota 

Explicativa n° 1. 

NOTA 05: RECEITAS 
 

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2020 a entidade recebeu 

as seguintes doações: 

 

            Doações de Pessoas Jurídicas: R$ 23.169,00 valores recebidos através de doações 
espontâneas de empresas de Campinas e região. 

 

 Doações de Pessoas Físicas: R$ 821.387,69, valores representados por doações 

espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição. 

 

 Donativo Sanasa: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município 

de Campinas, o valor de R$ 15.611,38, refere-se a benefício usufruído com isenção de 

tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002). 

 
 Doação – Pena – Recebeu doações referente pena judicial no valor de R$=111.319,96. 

 

 Doações em Espécie: R$75.105,60, sendo materiais e suprimentos de alimentação, 

higiene e vestuários oriundos do Programa Municipal do Banco de Alimentos e demais de 

membros da comunidade e empresas de Campinas e região. 

5.1. Promoções e Eventos: arrecadação de  R$ 21.146,69, de eventos realizados pela 

Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades junto 

à comunidade, que ficaram assim distribuido 

 Receitas com Voluntários: arrecadação de R$ 426.667,56, referente ao reconhecimento 

da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012. 

 Nota Fiscal Paulista: arrecadação de R$ 191.571,05, valor referente ao crédito do 

Programa Nota Fiscal Paulista. 

 Receitas financeiras: arrecadação de R$-71.269,67, valor referente a aplicações 

financeiras de recursos próprios. 

 Locação de Espaço – a entidade fez locação de seu espaço a terceiros e arrecadou neste 

exercício o valor de R$=12.491,00= 

 
5.2. A Entidade promove bazar e outros eventos, tais como jantares e corridas, entre outros, 

com a finalidade de arrecadar fundos para suas atividades sociais, e com estes eventos 

arrecadou em 2020 o valor de R$ 475.907,87. 
 

 

NOTA 06: DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS 
EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES 
SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO 

 
A entidade atuou nas áreas de Educação, da Assistência Social e da saúde,  e as despesas foram 

custeadas da seguinte maneira: 

RECURSOS PUBLICO  

  

SUS EDUCAÇÃO A.SOCIAL FMDCA VERBA 
PARLAMENTAR 

TOTAL DE 
REC.PUBL 

FONTE DE RECURSOS 596.903,92 362.393,72 121.083,11 275.500,51 1.628,80 1.357.510,06 

REND. S/APLIC.FINANCEIRA 214,03 164,12 214,03 201,69 0,00 793,87 

  597.117,95 362.557,84 121.297,14 275.702,20 1.628,80 1.358.303,93 

REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS 423.660,65 261.894,49 86.385,36 170.971,76 0,00 942.912,26 

ENCARGOS SOCIAIS 88.744,00 69.161,76 22.172,88 45.223,87 0,00 225.302,51 

BENEFICIO 0,00 5.999,88 0,00 2.606,31 0,00 8.606,19 

MATERIAIS 55.733,97 23.501,71 12.738,90 39.738,02 0,00 131.712,60 

SERVIÇOS 0,00 2.000,00 0,00 15.600,00 0,00 17.600,00 

MANUT. E REPARO - MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESP. GERAIS DE APOIO ADMI. 28.979,33 0,00 0,00 1.562,24 0,00 30.541,57 

DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,80 1.628,80 

IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deficit/Superávit 597.117,95 362.557,84 121.297,14 275.702,20 1.628,80 1.358.303,93 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DE TERCEIROS E RECURSOS PROPRIO 

DESPESAS  TOTAL DE 
REC.PUBL RECURSOS DE TERCEIROS   RECURSOS 

PROPRIOS 
TOTAL 
GERAL 

  

  OFICINA DE 
INFORMATICA 

OFICINA 
LOCOMOVER 

TOTAL - 
RECURSO DE 
TERCEIROS 

RECURSOS 
PROPRIOS 

TOTAL DAS 
DESPESAS 

        

FONTE DE RECURSOS 1.357.510,06 86.576,39 175.208,83 261.785,22 3.058.718,45 4.678.013,73 

REND. S/APLIC.FINANCEIRA 793,87 0,00 27,49 27,49 71.269,67 72.091,03 

TOTAL DE RECEITAS 1.358.303,93 86.576,39 175.236,32 261.812,71 3.129.988,12 4.750.104,76 
REMUNERAÇÕES A 
FUNCIONÁRIOS 942.912,26 57.830,46 75.337,90 133.168,36 1.546.340,20 2.622.420,82 

ENCARGOS SOCIAIS 225.302,51 21.230,69 14.812,80 36.043,49 789.300,43 1.050.646,43 

BENEFICIO 8.606,19 0,00 0,00 0,00 101.563,36 110.169,55 

MATERIAIS 131.712,60 7.085,24 78.379,51 85.464,75 161.303,85 378.481,20 

SERVIÇOS 17.600,00 0,00 1.300,34 1.300,34 590.117,14 609.017,48 

MANUT. E REPARO - MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 60.763,59 60.763,59 

DESP. GERAIS DE APOIO ADMI. 30.541,57 0,00 5.405,77 5.405,77 111.228,59 147.175,93 

DEPRECIAÇÃO 1.628,80 0,00 0,00 0,00 353.165,87 354.794,67 

IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 12.560,87 12.560,87 

DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 430,00 0,00 430,00 43.936,38 44.366,38 

Deficit/Superávit 1.358.303,93 86.576,39 175.236,32 261.812,71 3.770.280,28 5.390.396,92 

  0,00 0,00 0,00 0,00 -640.292,16 -640.292,16 

 

 

 

1. Assistência Social 

A entidade firmou o Termo de Colaboração n.º 030/2020 através do Processo Administrativo n.º 

PMC.2020.00002719-37, assinado em 30/03/2020, com vigência  01 de abril de 2020 até 31 de 

março de 2021, no valor total de R$= 134.395,20, com objeto as ações previstas no Plano de 

Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 

24/2016, vinculando-se integralmente aos termos dispostos, no âmbito da Rede de Proteção 

Social Básica, integrando o Sistema único de Assistência Social do Município com fulcro na Lei 

Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência 

Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do 

Decreto Municipal nº 16.215/2008 e em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioeducativos de Atendimento Socioeducativo (Sinase), bem como as demais normas jurídicas 

pertinentes. Assinou também o termo de fomento nº 179/2020 – processo administrativo nº 

PMC.2020.00045550-18, com Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e 

Secretaria Municipal de Saúde, atraves do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do 

Adolescente – FMDCA, objetivando um serviço complementar para atendimento de pessoas com 

deficiência. O termo foi assinado em 18/12/2020, com vigência de 12 meses a partir da data de 

assinatura do contrato, no valor de R$= R$ 568.231,27, para execução do projeto REABILITAÇÃO 

VIRTUAL EM TEMPO DE PANDEMIA.  A entidade tinha um saldo para prestar contas em 2019 

de R$ 288.166,85,  que foram devidamente prestado contas e segregado no exercício de 2020, 

atendendo aos projetos sociais , que é a finalidade estatutária da entidade. 

Para a execução de Serviço Complementar para Atendimento as pessoas com Deficiência, a 

Entidade recebeu Subvenções Governamentais no exercicio de 2020 o valor de R$=133.177,14, 

cujo rendimentos financeiros foram de R$=214,03= e foi prestado contas de  R$ 121.297,14. A 

Entidade utilizou recursos provenientes do FMDCA no valor de R$ 275.702,20 e tambem utilizou  

recursos próprios no valor de R$ 163.925,86, além de usufruir da cota patronal no valor de R$ 

116.025,38 da cota patronal perfazendo o custo total de R$ 676.950,58 de custo direto mais 

R$508.988,94 de custo indeireto ou administrativos perfazendo um total de R$=1.185.939,52. 

Atendeu em 2020, 90 familias, com uma renda percapta de R$=13.177,11 

 

DESPESAS  - ASSISTENCIA 

DEMONSTRAÇÃO DE 
DESPESAS 

RECURSOS PUBLICO RECURSOS PRÓPRIOS 
TOTAL DE GASTOS  

ASSISTENCIA SOCIAL 
T.FOMENTO 

(FMDCA) T.COLABORAÇÃO CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO 

Remuneração de 
funcionários 170.971,76 62,01% 86.385,36 71,22% 85.483,07 40,39% 216.280,73 37,46% 559.120,92 47,15% 

Encargos sociais 45.223,87 16,40% 22.172,88 18,28% 7.809,96 3,69% 18.089,95 3,13% 93.296,66 7,87% 
Benefícios a 
empregados 2.606,31 0,95% 0,00 0,00% 14.313,38 6,76% 8.446,62 1,46% 25.366,31 2,14% 

Materiais e 
Suprimentos 39.738,02 14,41% 12.738,90 10,50% 42.857,51 20,25% 18.796,16 3,26% 114.130,59 9,62% 

Manutenção e Reparos 15.600,00 5,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.486,89 1,82% 26.086,89 2,20% 

Serviços de Terceiros 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.496,34 2,12% 127.291,29 22,05% 131.787,63 11,11% 
Despesas 
Administrativas 1.562,24 0,57% 0,00 0,00% 8.400,00 3,97% 17.770,93 3,08% 27.733,17 2,34% 

Depreciação 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 81.607,31 14,14% 81.607,31 6,88% 

Impostos e Taxas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.889,00 0,50% 2.889,00 0,24% 

Despesas Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00% 565,6 0,27% 7.330,05 1,27% 7.895,65 0,67% 

Gratuidade 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47.705,98 22,54% 68.319,40 12,00% 116.025,38 9,78% 

Total 275.702,20 100,00% 121.297,14 100,00% 211.631,84 100,00% 577.308,34 100% 1.185.939,52 100,00% 

A Entidade atendeu 90 famílias gratuitamente, com o custo total de R$1.185.939,52, com custo 

per capta no valor de R$ 13.177,11 por ano, que foram custeados com 66,52% de recursos 

próprios da Entidade e de Terceiros. 

CUSTO TOTAL DA 
ASSISTÊNCIA 

Valor (em 
(R$) % 

RECURSOS PÚBLICOS 121.297,14 10,23 
RECURSOS PÚBLICOS DO FMDCA 275.702,20 23,25 
COTA PATRONAL 116.025,38 9,78 
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 672.914,80 56,74 
TOTAL 1.185.939,52 100 

 
 
Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias que foram aplicadas 

da seguinte forma: 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE RECURSOS PRÓPRIOS 
Remuneração de funcionários 301.763,80 44,84% 
Encargos sociais 25.899,91 3,85% 
Benefícios a empregados 22.760,00 3,38% 
Materiais e Suprimentos 61.653,67 9,16% 
Manutenção e Reparos 10486,89 1,56% 
Serviços de Terceiros 131.787,63 19,58% 
Despesas Administrativas 26.170,93 3,89% 
Depreciação 81607,31 12,13% 
Impostos e Taxas 2889 0,43% 
Despesas Financeiras 7895,65 1,17% 

Total 672.914,79 100,00% 
 
 

2. Serviços de Educação Especial 

Para a execução do programa Serviços de Educação Especial, a entidade assinou contrato com 
a Secretaria Municipal de Educação, com o aditamento do termo de contrato nº   045/20, 

Processo Administrativo n.º 17/10/02572, Prorrogação do prazo pelo período de 01/02/2020 até 

31/01/2021, num valor total de R$ R$ 355.500,00. 

A Entidade Recebeu no exercicio de 2020 o valor R$=354.690,00, e prestou contas  de R$ 

362.557,84,  usufruiu da cota patronal no valor de R$ 177.298,91, recebeu recursos de terceiros 

no valor de R$=86.576,39 . 

Utilizou recursos próprios no valor de R$ 106.907,48, mais R$=506.829,84, de custo indireto que 

a entidade pagou com recursos proprios, totalizando assim o valor de R$=1.240.170,48=. 

A Entidade atendeu 54 usuários com o custo total de R$ 1.240.170,48, com custo per capta no 

valor de R$ 22.966,12 

 
Os gastos com a educação referente a recursos próprios foram aplicados da seguinte maneira: 
 

 
 

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL Valor (em R$) % 

RECURSOS PÚBLICOS 362.557,84 29% 

COTA PATRONAL 177.298,91 14% 

RECURSOS DE TERCEIROS 86.576,39 7% 

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 613.737,32 49% 

TOTAL 1.240.170,48 100% 

 
DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE RECURSOS PRÓPRIOS 
Remuneração de funcionários 306.440,04 50,11% 
Encargos sociais 21.796,22 3,54% 
Benefícios a empregados 9.210,52 1,50% 
Materiais e Suprimentos 27.139,87 4,41% 

Remuneração de funcionários 261.894,49 57.830,46 92.318,40 214.121,64 626.164,99

Encargos sociais 69.161,76 21.230,69 3.706,27 18.089,95 112.188,67

Benefícios a empregados 5.999,88 0 763,9 8.446,62 15.210,40

Materiais e Suprimentos 23.501,71 7.085,24 8.343,71 18.796,16 57.726,82

Manutenção e Reparos 2.000,00 0 0 10.486,89 12.486,89

Serviços de Terceiros 0 0 0 127.291,29 127.291,29

Despesas Administrativas 0 0 0 17.770,93 17.770,93

Depreciação 0 0 0 81.607,31 81.607,31

Impostos e Taxas 0 0 0 2.889,00 2.889,00

Despesas Financeiras 0 430 1.775,20 7.330,05 9.535,25

Gratuidade 0 0 108.979,51 68.319,40 177.298,91

Total 362.557,84 86.576,39 215.886,99 575.149,24 1.240.170,46

DESPESAS - EDUCAÇÃO

CUSTO DA EDUCAÇÃO

RECURSOS PRÓPRIOS

CUSTO INDIRETO

R.PROPRIORECURSOS 
DETERCEIROSRECURSO PUBLICO

0,00% 0,00% 50,48% 0,00% 14,30%

100,00% 100,00% 100,00% 88% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,23%

0,00% 0,50% 0,82% 1,27% 0,77%

0,00% 0,00% 0,00% 3,08% 1,43%

0,00% 0,00% 0,00% 14,14% 6,58%

0,55% 0,00% 0,00% 1,82% 1,01%

0,00% 0,00% 0,00% 22,05% 10,26%

1,65% 0,00% 0,35% 1,46% 1,23%

6,48% 8,18% 3,86% 3,26% 4,65%

50,49%

19,08% 24,52% 1,72% 3,13% 9,05%

72,24% 66,80% 42,76% 37,46%

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS

RECURSOS 
PUBLICO RECURSOS TERCEIRO

CUSTO DIRETO
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Manutenção e Reparos 10486,89 1,70% 
Serviços de Terceiros 127.291,29 20,67% 
Despesas Administrativas 17.770,93 2,89% 
Depreciação 81607,31 13,25% 
Impostos e Taxas 2889 0,47% 
Despesas Financeiras 9105,25 1,48% 

Total 615.896,41 100,00% 
 
 
 
 

3. Serviço Complementar para Atendimento à pessoa com Deficiência - SUS 
Para a execução deste programa a entidade assinou em 21/08/2020 Termo de Contrato n° 
:   012/20, cujo objeto foi para Programa de Parceria na Assistência Integral à Saúde das Pessoas 

com deficiência física do Município de Campinas, o processo administrativo é n.º 
PMC.2020.00029880-49, vigência de 18 meses a partir da assinatura do contrato. 

A Entidade recebeu no exercício de 2020 o valor de R$ 686.674,49, e os valores aplicados durante 

o ano geraram uma receita financeira de R$214,03, prestou contas de R$=598.746,75=, mais 

recursos de terceiros no valor de R$=175.236,22=. Usufruiu também da cota Patronal no valor de 

R$=370.881,07=, utilizou recursos próprios no valor de R$ 293.111,86 para custo direto e mais 

R$=1.529.310,92 de custo indireto perfazendo o custo total de R$ 2.967.286,92. 

A Entidade atendeu 385 usuários com o custo total de R$=2.967.286,92, com custo per capta 

no valor de R$ 7.707,24  por ano, que foram custeados com 64% de recursos próprios e de 

Terceiros. 

 

 

 

CUSTO TOTAL DA SAÚDE Valor (em R$) % 

RECURSOS PÚBLICOS 598.746,75 23% 
COTA PATRONAL 370.881,07 14% 

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 1.822.422,78 57% 

RECURSOS DE TERCEIROS 175.236,32 7% 

TOTAL 2.967.286,92 100% 
 

 

Para que a entidade pudesse atender a demanda de seus usuários, no projeto do SUS, foi 

necessária a utilização de recursos próprios no valor de R$ 1.822.422,78, distribuído conforme 

tabela abaixo: 

Remuneração de 
funcionários 423.660,65 70,76% 73.492,82 41,94% 100.296,74 19,92% 49,84% 1.439.533,18 48,51%

Encargos sociais 88.744,00 14,82% 14.826,41 8,46% 33.278,36 6,61% 2,51% 179.320,83 6,04%
Benefícios a empregados 0 0,00% 0 0,00% 49.761,65 9,88% 1,17% 69.592,84 2,35%
Materiais e Suprimentos 55.733,97 9,31% 78.379,51 44,73% 28.380,20 5,64% 2,61% 206.623,79 6,96%
Manutenção e Reparos 0 0,00% 1.300,34 0,74% 15.168,40 3,01% 1,46% 41.090,14 1,38%
Serviços de Terceiros 0 0,00% 0 0,00% 32.180,39 6,39% 17,69% 331.038,21 11,16%
Despesas Administrativas 28.979,33 4,84% 6.123,44 3,49% 25.993,67 5,16% 2,47% 102.819,50 3,47%
Depreciação-V. 
Parlamentar 1.628,80 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 11,34% 193.228,56 6,51%

Impostos e Taxas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,40% 6.782,87 0,23%
Despesas Financeiras 0 0,00% 1.113,80 0,64% 8.052,45 1,60% 1,02% 26.375,93 0,89%
Gratuidade 0 0,00% 0 0,00% 210.478,99 41,80% 9,49% 370.881,07 12,50%
Total 598.746,75 100,00% 175.236,32 100,00% 503.590,85 100,00% 100% 2.967.286,92 100,00%

CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO

6.782,87
17.209,68

160.402,08
1.689.713,00

TOTAL DE GASTOS 
NA AREA DA SAUDE

19.831,19
44.130,11
24.621,40

298.857,82
41.723,06

191.599,76

R.TERCEIRO R. PRÓPRIOS R.PROPRIO

842.082,97

42.472,06

DEMONSTRAÇÃO DE 
DESPESAS

RECURSOS PUBLICO RECURSOS 
TERCEIRO RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSO PUBLICO

NOTA 07: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 
A Entidade prestou contas aos órgãos competentes dos auxílios, subvenções e contribuições 

repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 

do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de 

apreciar as prestações de contas. 

 

NOTA 08: ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL 
 

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal 
INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2020 o valor de R$ 664.205,37 e assim 
demonstrados e integralmente aplicados na área de Educação e Assistência Social. 

 

CASA DA CRIANÇA PARALITICA DE CAMPINAS EDUCAÇÃO ESPECIAL 
COTA PATRONAL - 2020 

MÊS BASE DO INSS %-INSS %=FAP %=RAT %=Terceiros Total de % VALOR DA COTA 
jan/20 27.930,99 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 7.625,16 
fev/20 23.776,59 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 6.491,01 

mar/20 29.749,17 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 8.121,52 
abr/20 32.505,58 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 8.874,02 
mai/20 31.750,82 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 8.667,97 
jun/20 30.093,32 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 8.215,48 
jul/20 30.093,32 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 8.215,48 

ago/20 30.883,15 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 8.431,10 
set/20 32.843,25 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 8.966,21 
out/20 32.903,67 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 8.982,70 
nov/20 32.950,63 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 8.995,52 
dez/20 34.183,28 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 9.332,04 

13º/2020 29.528,56 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 8.061,30 
                
total 399.192,33           108.979,51 

 

        
CASA DA CRIANÇA PARALITICA DE CAMPINAS-SUS 

COTA PATRONAL - 2020 
MÊS BASE DO INSS %-INSS %=FAP %=RAT %=Terceiros Total de % VALOR DA COTA 

jan/20 42.794,15 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 11.682,80 
fev/20 37.536,33 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 10.247,42 

mar/20 38.860,67 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 10.608,96 
abr/20 45.230,33 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 12.347,88 
mai/20 47.448,65 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 12.953,48 
jun/20 48.773,36 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 13.315,13 
jul/20 47.448,65 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 12.953,48 

ago/20 63.696,66 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 17.389,19 
set/20 54.360,12 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 14.840,31 
out/20 54.944,25 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 14.999,78 
nov/20 55.534,47 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 15.160,91 
dez/20 54.072,17 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 14.761,70 

13º/2020 54.081,73 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 14.764,31 
                
total 644.781,54           176.025,36 

        
        

CASA DA CRIANÇA PARALITICA DE CAMPINAS-CO-FINANC 
COTA PATRONAL - 2020 

MÊS BASE DO INSS %-INSS %=FAP %=RAT %=Terceiros Total de % VALOR DA COTA 
jan/20 16.934,20 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 4.623,04 
fev/20 14.278,50 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.898,03 

mar/20 14.059,80 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.838,33 
abr/20 16.947,80 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 4.626,75 
mai/20 14.059,80 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.838,33 
jun/20 14.059,80 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.838,33 
jul/20 14.059,80 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.838,33 

ago/20 11.891,73 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.246,44 
set/20 11.629,81 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.174,94 
out/20 11.630,17 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.175,04 
nov/20 11.630,17 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.175,04 
dez/20 10.679,38 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.915,47 

13º/2020 12.886,22 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.517,94 
                
total 174.747,18           47.705,98 
        

CASA DA CRIANÇA PARALITICA DE CAMPINAS-LOCOMOVER 
COTA PATRONAL - 2020 

MÊS BASE DO INSS %-INSS %=FAP %=RAT %=Terceiros Total de % VALOR DA COTA 
jan/20 9.637,48 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.631,03 
fev/20 8.778,49 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.396,53 

mar/20 8.778,49 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.396,53 
abr/20 10.256,43 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.800,01 
mai/20 8.778,49 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.396,53 
jun/20 8.778,49 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.396,53 
jul/20 8.778,49 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.396,53 

ago/20 8.778,49 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.396,53 
set/20 8.778,49 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.396,53 
out/20 11.453,91 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.126,92 
nov/20 11.453,91 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.126,92 
dez/20 11.200,78 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 3.057,81 

13º/2020 10.751,84 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 2.935,25 
                
total 126.203,78           34.453,63 

        
        

CASA DA CRIANÇA PARALITICA DE CAMPINAS-RECURSOS PROPRIOS 
COTA PATRONAL - 2020 

MÊS BASE DO INSS %-INSS %=FAP %=RAT %=Terceiros Total de % VALOR DA COTA 
jan/20 111.190,68 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 30.355,06 
fev/20 108.015,84 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 29.488,32 

mar/20 93.275,70 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 25.464,27 
abr/20 96.846,97 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 26.439,22 
mai/20 83.322,97 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 22.747,17 
jun/20 78.206,28 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 21.350,31 
jul/20 80.840,84 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 22.069,55 

ago/20 79.997,59 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 21.839,34 
set/20 73.516,38 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 20.069,97 
out/20 72.949,30 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 19.915,16 
nov/20 73.444,89 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 20.050,45 
dez/20 75.984,77 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 20.743,84 

13º/2020 60.469,66 20% 0,50% 1,00% 5,80% 27,30% 16.508,22 
                
total 1.088.061,87           297.040,89 

 

 

 

Jonas Lobo da Silva  Emilia Ap. de Souza Jacinto  
Presidente CRC-SP-273254/O-0 
RG: 9.595.269-X CPF nº 016.857.768-25 
CPF: 823.661.288-00 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
 
Declaramos que foram verificados os documentos referentes ao movimento 
Econômico / Financeiro de janeiro a dezembro de 2020, bem como as 
aplicações das verbas recebidas dos Poderes Públicos: Municipal, Estadual 
e Federal, no total de entradas de R$ 4.750.104,76 (Quatro Milhões, 
Setecentos e Cinquenta  Mil, Cento e Quatro Reais e Setenta e Seis 
Centavos ) e de saídas de R$  5.390.396,92 (Cinco Milhões, Trezentos e 
Noventa Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais  e Noventa e Dois Centavos 
Centavos) , apurando-se uma variação patrimonial negativa no valor de R$  
640.292,16 (Seiscentos e Quarenta Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais 
e Dezesseis Centavos), que se encontram em ordem e exatos. 

Campinas, 23 de março de 2021.  

Edinei Moraes Carvalho  

Francisco Antônio Piccolotto   

Nilson Lopes Vieira   

 SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA
C.N.P.J.: 46.044.368/0001-52 - C.C.: 4311.32.21.0001.01001, 

4311.32.56.0025.00000, 4311.32.97.0062.00000, 4312.11.07.0001.01001 - 
I.M.: 100685-1   

SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Valores expressos em reais) 

 

ATIVO nota 2020 2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO nota 2020 2019 
 

CIRCULANTE 
 

 
Total do ativo circulante 15.753.285 7.129.684 

CIRCULANTE 
 

 
Total do passivo circulante 11.847.144 14.782.318 

 

NÃO CIRCULANTE 
 

  

NÃO CIRCULANTE 

Total do passivo não circulante 8.712.546 10.278.652 

Total do ativo não circulante 80.952.793 95.193.956 
 
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

 
Total do patrimônio líquido 76.146.388 77.262.670 

TOTAL DO ATIVO   96.706.078 102.323.640 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   96.706.078 102.323.640   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Caução de imóveis locados 
Contas a receber 
Depósitos e bloqueios judiciais 
Imobilizado 

- 
5 
- 

6 

1.084.816 
5.910.000 

106.485 
           28.383   

298.082 
17.795.603 

327.175 
     62.531.933   

269.442 
31.744.900 

504.891 
     62.674.723   

Contingências 
Parcelamentos de tributos 

12 
13 

1.724.476 
      6.988.070   

1.744.786 
      8.533.866   

Caixa e equivalentes de caixa 
Contas a receber 
Estoques 
Adiantamentos e outros ativos 

4 
5 
- 
- 

3.006.640 
12.583.351 

125.104 
             38.190   

Fornecedores 
Empréstimos e financiamentos 
Obrigações sociais e trabalhistas 
Obrigações tributárias 
Outros passivos 

7 
8 
9 

10 
11 

677.996 
- 

9.624.046 
1.162.520 

         382.582      

500.019 
2.293.513 

10.329.244 
1.307.778 

351.764   

Patrimônio social 
Reserva de avaliação 
Ajuste de avaliação patrimonial 
Superávit (déficit) do exercício 

- 
- 
- 
- 

15.858.742 
30.092.906 
31.311.022 

      (1.116.282)     

9.369.928 
30.092.906 
31.311.022 

6.488.814   

SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Valores expressos em reais) 

 
  nota     2020 2019 

RECEITA LÍQUIDA 14 71.048.795 70.944.541 

Custos dos serviços prestados 15 (61.061.712) (59.423.391) 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO 9.987.083 11.521.150 

 

 
DESPESAS OPERACIONAIS (11.062.062) (4.217.788) 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DAS RECEITAS OU (DESPESAS) FINANCEIRAS (1.074.979) 7.303.362 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO   (1.116.282) 6.488.814   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 

Despesas financeiras 
Receitas financeiras 

18 
19 

(163.572) 
      122.269      

(876.072) 
61.524   

Gerais e administrativas 
Outras receitas e (despesas) 

16 
17 

(3.899.406) 
    (7.162.656)     

(4.395.134) 
177.346   

SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Valores expressos em reais) 

 
  2020 2019 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO (1.116.282) 6.488.814 

Outros resultados abrangentes   -     -  

TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO   (1.116.282) 6.488.814   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 

SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Valores expressos em reais) 

Reserva de 
Ajuste de 
avaliação 

 

Superávit (Déficit) 

   Patrimônio social reavaliação patrimonial do exercício Total 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 11.979.614 30.092.906 31.296.622  (2.609.686) 70.759.456 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019   9.369.928 30.092.906 31.311.022 6.488.814 77.262.670   

  - -  

  15.858.742 30.092.906 31.311.022 (1.116.282) 76.146.388   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 

Incorporação do superavit do exercicio 2018 
Baixas de doações de bens 
Déficit do exercicio de 2019 

(2.609.686)  

- - 
                 -           -  

2.609.686 
- 

    6.488.814   

- 
14.400 

    6.488.814   
14.400 

           -  

Incorporação do déficit do exercicio 2019 
Superavit do exercicio de 2020 

 
6.488.814 

                -  

 
(6.488.814) 

 
(1.116.282) 

 
- 

    (1.116.282) 

QUADRO 5 
 

SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Valores expressos em reais) 

 
 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2020 2019 

Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais: 
 

Baixas de doações de bens - 14.400 
Baixa de ativo imobilizado 1.227 66.523 

Depreciações e amortizações 163.673 185.589 

  
 

(2.207.767) (2.735.931) 
 

3.830.869 
 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

Aquisições de ativo imobilizado (22.110) (55.575) 
 

CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
 

(22.110) (55.575) 
 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
 

Emprestimos e financiamentos - circulante (2.293.513) (510.546) 
Emprestimos e financiamentos - não circulante - (2.209.221) 

 

 
CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO NAS) GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 

 
(2.293.513) (2.719.767) 

 

5.527 

A VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É ASSIM DEMONSTRADA: 
 

No início do período 1.084.816 29.289 

No fim do período 3.006.640 1.084.816 

 
5.527 

  

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 

(Aumento) diminuição dos ativos: 

Contas a receber 

Estoques 

Adiantamentos e outros ativos 

Caução de imóveis locados - Não circulante 

Contas a receber SUS - Não circulante 

Depósitos e bloqueios judiciais - Não circulante 

Outros ativos - Não circulante 

 

(951.382) 6.755.326 

 

(6.673.351) - 

(18.619) 21.889 

(9.807) (2.424) 

(28.640) (31.900) 

13.949.297 - 

177.716 (204.570) 

- 28.479 

 
Superávit (Déficit) líquido do exercício 

 
(1.116.282) 6.488.814 

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (CONSUMIDOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS 4.237.447 

CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE INVESTIMENTOS E DE FINANCIAMENTOS 1.921.824 1.05

CONSUMO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.921.824 1.05

Aumento (diminuição) dos passivos: 

Fornecedores 

Obrigações sociais e trabalhistas 

Obrigações tributárias 

Outros passivos 

Contingências - Não circulante 

Parcelamentos de FGTS 

7.396.596 (188.526) 

 

177.977 (6.808) 

(705.198) 1.036.096 

(145.258) (19.913) 

30.818 66.593 

(20.310) (2.759.763) 

(1.545.796) (1.052.136) 

SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA. 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019. 
(Valores expressos em reais) 

 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 
1.1 PREÂMBULO 

 
O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos. 

 
A entidade tem como principal finalidade a prestação de assistência no âmbito de saúde mental, para 
pacientes adultos, crianças e adolescentes, de ambos os sexos, nos níveis adequados de atenção e 
cuidado requerido pela condição singular de cada usuário, expresso no Projeto Terapêutico Singular que 
orienta o seu trânsito pela rede de serviços que incluem os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS III, 
CAPS AD e CAPSIJ), Centros de Convivência, Oficinas Terapêuticas e Geração de Renda, Residências 
Terapêuticas e Ponto de Cultura. 

 
Encontra-se sob uma relação de cogestão com a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, gestora do SUS municipal, conforme a Lei Municipal 6.215/90, visando o 
desenvolvimento conjunto de ações e serviços de saúde. 

 
O Cândido Ferreira gerencia, 11 Centros de Atenção Psicossocial – Sendo 06 CAPS adulto tipo III - Estação, 
Antônio da Costa Santos, Esperança, Davi Capistrano, Novo Tempo e Integração; - 03 CAPS AD adulto - 
Antônio Orlando, Reviver e Independência; (todos com funcionamento 24 horas e retaguarda de 8 leitos 
cada); e 02 CAPSIJ (crianças e adolescentes) tipo II – Carretel e Espaço Criativo, Núcleo de Oficinas e 
Trabalho – NOT, que oferece cerca de 300 vagas em 13 oficinas e Casa das Oficinas com 50 vagas, Serviços 
Residenciais Terapêuticos em todas as regiões da cidade, 05 Centros de Convivência - “Espaço das Vilas”, 
“Casa dos Sonhos”, “Rosa dos Ventos”, “Toninha” e “Portal das Artes”, que oferecem alfabetização e 
diversas atividades de convivência social, lazer e cultura, não só aos usuários de saúde mental das regiões 
onde atua, mas também às comunidades locais. 

 
Ainda contamos com 1 consultório na rua, com 2 equipes interdisciplinares, como um serviço de saúde 
itinerante que oferta a assistência à população em situação de rua. Os usuários também realizam 
atividades relacionadas à comunicação comunitária, organizadas a partir do Ponto de Cultura que 
incluem, programas de rádio (Programa Maluco Beleza, veiculado na Rádio Educativa FM 101,9MHz e 
Rádio on-line 24 horas), produção de vídeos, oficina de fotografia e letramento digital. 

 
A entidade mantém uma área de formação e educação permanente, recebendo estágios de diferentes 
áreas e com Programa de Residência Médica de Psiquiatria e multiprofissional credenciado na Comissão 
Nacional de Residência Medica da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, parecer 
SISCNRM no 221/2012, processo n° 2011-2161. O programa tem 03 (três) anos de duração (R1, R2, R3). 
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A ênfase das atividades no exercício de 2020 continuou a ser o atendimento dos usuários desta rede de 
serviços respeitando-se os seus direitos fundamentais como pessoa e cidadão, a singularidade de cada 
projeto terapêutico singular, preservando e ampliando as suas redes pessoais e vínculos familiares, 
culturais, profissionais e comunitários. Maiores detalhes sobre as atividades desenvolvidas em 2020 
podem ser obtidos no Relatório Anual de Atividades, a disposição na entidade. 

 
Até 13/03/2013 mantivemos também, além do Convênio em Saúde Mental, a prestação de serviços 
referente ao Convênio de Apoio Geral à Saúde e ao Programa de Saúde da Família. 

 
Iniciamos este Convênio em 2001 para permitir a participação de Campinas no Programa de Saúde da 
Família, então lançado pelo Ministério da Saúde, viabilizando, através da contratação dos Agentes 
Comunitários de Saúde, a formação das Equipes do Saúde da Família. A figura do Agente Comunitário de 
Saúde não se encontrava, ainda, prevista na estrutura de cargos e salários das prefeituras municipais, 
prevendo-se, portanto, a contratação inicial destes trabalhadores por entidades parceiras, não apenas 
em Campinas mas em todo o Brasil. 

 
Em finais de 2004, a Prefeitura Municipal de Campinas realizou um concurso público para contratação de 
servidores para a área da saúde, concurso este que sofreu impugnação judicial, determinando-se a 
interdição de novos concursos até que se concluísse a apuração judicial das questões suscitadas. A 
Prefeitura de Campinas, dada a impossibilidade temporária de realizar novos concursos, nos solicita a 
ampliação do referido Convênio para viabilizar a contratação de trabalhadores para a rede pública 
municipal de saúde, para além dos agentes de saúde, dada a necessidade de quadros para garantir a 
manutenção da qualidade da assistência e a ampliação necessária dos serviços de saúde prestados à 
população. 

 
A tramitação jurídica das questões relativas ao concurso impugnado, que se imaginava relativamente 
rápida, arrastou-se por cerca de cinco anos, vindo a Prefeitura retomar a realização de novos concursos 
apenas a partir de 2010. Desde então, congelou-se a ampliação das contratações por este Convênio e 
iniciou-se um processo de substituição gradual dos trabalhadores contratados pelo Cândido para a rede 
pública municipal por servidores concursados. 

 
Em janeiro de 2012, entretanto, a Prefeitura Municipal de Campinas decidiu pela aceleração deste 
processo de finalização do Convênio de Apoio à Saúde em Geral a ao Programa de Saúde da Família ao 
firmar o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público, abreviando-se, significativamente, 
o prazo inicialmente previsto. Buscava-se, a princípio, viabilizar uma transição gradual. O prazo 
inicialmente proposto pelo TAC, foi de apenas seis meses e se revelou absolutamente insuficiente, tendo 
sido prorrogado em agosto de 2012 para a data final de 13 de março de 2013. 

 
Nesta data, encerrou-se finalmente a prestação de serviços do mesmo. Mantém-se, entretanto, 
referentes a este Convênio, pendências a serem equacionadas no que diz respeito ao desligamento dos 
funcionários remanescentes, que não puderam ter os seus contratos de trabalho rescindidos à época do 
encerramento da prestação de serviços por estarem, então, afastados por razões de saúde, e pendências 
referentes à necessária provisão de recursos para fazermos face a eventuais processos trabalhistas 
decorrentes de sua execução. 

A receita dos serviços prestados no âmbito dos convênios firmados com a Secretaria Municipal de Saúde 
até 2016 era contabilizada com base nos custos operacionais efetivos da prestação de serviços ao Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

 
Existe um saldo expressivo de valores a receber, ainda não repassado, o que demandou o concurso de 
financiamentos bancários e o parcelamento de tributos e contribuições retidos a fim de contornar as 
dificuldades financeiras impostas por este descompasso entre as obrigações contraídas e os valores 
efetivamente recebidos. 

 
Em 29/09/2010, em conjunto com a publicação de um Termo de Confissão de Dívida por parte da 
Prefeitura, para acertar parte das pendências verificadas entre os custos operacionais e os recursos 
efetivamente repassados pelo município, foi autorizada, por solicitação desta instituição, a realização de 
uma Auditoria Externa Independente para a apuração do valor remanescente destas pendências a fim de 
subsidiar um novo Termo de Confissão de Dívida para a sua quitação e equacionamento. 

 
O Termo de Confissão de Dívida, emitido pela Prefeitura Municipal de Campinas em 29 de setembro de 
2010, alcançou o valor total R$ 13.405.185,95 com data de vencimento em 31/03/2011. Dada a urgência 
da necessária quitação de encargos sociais não parcelados que então encontravam-se em atraso, operou-
se, em consonância com a Prefeitura Municipal de Campinas, uma operação de antecipação de crédito 
no valor de R$ 12.145.098,47 com o vencimento casado também para 31/03/2011, data na qual se 
quitaram simultaneamente o Termo de Confissão de Dívida e a operação de antecipação deste crédito, 
remanescendo como pendência específica deste Termo o valor correspondente aos encargos financeiros 
da necessária operação de antecipação bancária. 

 
A auditoria externa solicitada por esta instituição para promover a consolidação do passivo constituído 
pela execução dos convênios foi licitada pela Prefeitura em início de 2011 e iniciou os seus trabalhos em 
7/6/2011 sobre todo o período compreendido entre os anos de 2000 a 2010, vindo a apresentar os 
relatórios finais em janeiro/2012. 

 
A Prefeitura Municipal de Campinas levantou questões complementares as quais foram devidamente 
respondidas, através do que, também se demonstrou que os números apurados pela Auditoria se 
encontravam com os números demonstrados em nossos balanços. Esta auditoria encontra-se, ainda, 
aguardando encaminhamento por parte da Prefeitura Municipal de Campinas quanto à formalização de 
Termo de Confissão de Dívida para a regularização das pendências apuradas. 
Ao longo desses anos realizaram-se uma série de reuniões entre esta instituição, a Prefeitura Municipal 
de Campinas representada pelas Secretarias de Saúde e de Negócios Jurídicos, e o Conselho Municipal de 
Saúde, mediadas pelo Ministério Público Estadual, no sentido de equacionar e superar as pendências 
tanto financeiras, já apontadas, quanto jurídicas, decorrentes do descumprimento da Lei 6.215/90 pela 
atual Administração Municipal que estranhamente, nega a vigência desta Lei que encontra-se em vigor 
desde maio/1990, sem que qualquer providência, seja administrativa, seja legislativa ou judicial tenha 
sido tomada para sua revogação, ou que suspendesse seus efeitos. 

 
Infelizmente esta mediação não permitiu a superação de nenhum destes impasses, seja os de ordem 
financeira, seja os de ordem jurídica, o que obrigou esta entidade a ingressar com duas ações judiciais – 
uma ação declaratória, no sentido de que se esclareça a natureza da relação jurídica entre o Cândido e 
a Prefeitura e uma ação de cobrança. 

 
1.2 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
A entidade está empenhada no sentido de adequar os custos às receitas efetivamente recebidas. 

 
Para isso vem se esforçando internamente com ações que objetivam minimizar os custos operacionais. 

 
Além disso, vem solicitando junto a Prefeitura Municipal de Campinas, com a qual possui uma parceria 
há 29 anos, repasse de recursos pendente, no sentido de solucionar as dívidas oriundas de períodos 
anteriores e assim obter o equilíbrio financeiro para os períodos futuros. 

 
 

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

A Empresa apresenta as demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais de relatório 
financeiro International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB). Também foram consideradas as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e os pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

 
 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

3.1. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

A moeda funcional e de apresentação da Entidade é o real (R$). 

3.2. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS 
 

São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações 
financeiras da Entidade. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de 
eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e 
subjetivos. A entidade revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 

 
3.3. CPC 06 (R2) – ARRENDAMENTOS 

 
A partir de 1º de janeiro de 2019, a empresa adotou os requerimentos contidos no pronunciamento 
CPC 06 (R2) “Arrendamentos”, aprovado pela NBC TG 06 (R3). Outros novos normativos também 
entraram em vigor em 1º de janeiro de 2019, porém não apresentaram efeito material nas 
demonstrações financeiras da empresa. 

 
Dentre as mudanças para arrendatários, a CPC 06 (R2) eliminou a classificação entre arrendamentos 
financeiros e operacionais, passando a existir um único modelo nos quais todos os arrendamentos 
resultam no reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos arrendados e um passivo 
de arrendamento. 

 
 

A empresa avaliou as características dos contratos de arrendamento e definiu que: 

(i) Imóveis 
 

A administração não conseguiu definir um prazo de vida útil confiável para os imóveis o que 
implicou no seu não reconhecimento, porém, manteve como política contábil a revisão dessa 
característica anualmente. 

 
A administração concluiu que todos os contratos estão enquadrados na isenção em decorrência 
do prazo de vigência ser inferior a doze meses. 

 
(ii) Máquinas e equipamentos 

 
A administração concluiu que todos os contratos estão enquadrados na isenção em decorrência 
do ativo subjacente ser de baixo valor. 

 
3.4. RESULTADO 

 
O resultado das operações é apurado de acordo com o regime contábil de competência do exercício. 

 
3.5. ATIVOS CIRCULANTES 

 
a. Caixa e equivalentes de caixa 

 

São representados por dinheiro em caixa e saldos em bancos, registrados pelos valores de custo 
acrescidos dos rendimentos até as datas dos balanços, que não excedem os seus valores de mercado ou 
de realização. 

 
b. Contas a receber 

 

Refere-se em sua totalidade, ao contrato de prestação de serviços assinado com a Prefeitura Municipal 
de Campinas. 

 
c. Estoques 

 

Os estoques estão demonstrados ao custo médio ponderado. São representados por alimentos, 
materiais médicos e materiais em geral utilizados na prestação dos serviços. 

 
d. Imobilizado 

 

É registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e deduzido da depreciação acumulada. As 
depreciações são reconhecidas pelo tempo de vida útil dos bens. 

 
3.6. AVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERAVEL 

 
O § 3º do artigo 183 da Lei nº 6.404/76, modificado pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, determina 
que a Empresa deva efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no 
imobilizado e intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando 
houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando 
comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor 
(impairment) e revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica 
estimada para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. 

 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. 

 
Neste exercício, não foram identificados eventos que pudessem alterar as projeções iniciais quanto à 
expectativa de recuperação dos imobilizados e intangíveis nas operações, portanto nenhuma provisão 
para a perda foi reconhecida nas demonstrações financeiras. 

 
3.7. PASSIVOS CIRCULANTES 

 
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável. 

 
3.8. PASSIVOS NÃO CIRCULANTES 

 
São demonstrados por valores exigíveis após o próximo exercício, por valores conhecidos e acrescidos 
quando aplicável. 

 
3.9. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

 
Foi preparada e está sendo apresentada de acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixas, 
emitido pelo CPC. 
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As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios 
apresentados utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são 
os seguintes: 

 
 Atividades operacionais: são as principais atividades geradoras de receita da Entidade e outras 

atividades que não sejam atividades de investimento ou de financiamento. 
 

 Atividades de investimentos: são as atividades relativas à aquisição e alienação de ativos não 
circulantes e outros investimentos não incluídos em atividade operacional e de financiamento. 

 
 Atividades de financiamentos: são as atividades que têm como consequência alterações na 

dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela Entidade. 
 
 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

  2020 2019  
 
 

Caixa 3.495 1.903 
Bancos 6.650 8.814 

Aplicações financeiras   2.996.495 1.074.099   
 
 

  3.006.640   1.084.816 
 
 
5. 

 
 

CLIENTES 

 

  
  2020 2019  

 
Contas a receber - Convênio vigente 5.910.000 5.910.000 

 Contas a receber - Acordo   24.468.954 31.744.900   

  
  30.378.954 37.654.900   

 
Ativo circulante 12.583.351 5.910.000 

 Ativo não circulante   17.795.603 31.744.900   
 

  30.378.954  
 

37.654.900 
 

Contas a receber - Convênio vigente 
 

Refere-se ao contrato de prestação de serviços assinado com a Prefeitura Municipal de Campinas, e o 
saldo em aberto refere-se a parcela que será recebida no mês subsequente ao fechamento das 
demonstrações financeiras. 

Contas a receber - Acordo 
 

Em 16 de novembro de 2020 a Entidade firmou acordo com a Prefeitura Municipal de Campinas com o 
propósito de encerrar as discussões sobre os valores a receber decorrentes de custos incorridos e não 
ressarcidos de convênios firmados em anos anteriores. 

 
Com o referido acordo, a Prefeitura Municipal de Campinas compromete-se em quitar a sua obrigação 
no valor de R$ 24.468.954 em 44 parcelas, tendo o primeiro vencimento a partir da data de assinatura 
do próximo termo de convênio. 

 
No entanto, diante das restrições financeiras e orçamentárias do Município de Campinas, os 
ressarcimentos deverão ser subtraídos do valor mensal que será repassado pelo cumprimento do termo 
de convênio firmado entre as partes, sendo que tais valores deverão ser pagos e contabilizados em 
separado da prestação de contas da Entidade, a partir da data do próximo termo de convênio, 
observando-se os critérios delineados nas decisões proferidas pelo TCE, com a devida adequação do Plano 
de Trabalho. 

 
Como resultado do acordo firmado, a Entidade reconheceu uma perda no resultado no valor de R$ 
7.275.946, decorrente da diferença entre o valor das contas a receber e o valor negociado com a 
Prefeitura Municipal de Campinas para fins de ressarcimento dos custos incorridos em anos anteriores. 

 
Ademais, a Entidade reclassificou para o ativo circulante as parcelas devidas no curto prazo que totalizam 
o valor de R$ 6.673.351. 

 
A Entidade e a Prefeitura Municipal de Campinas aguardam a homologação do referido acordo pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 
 

6. IMOBILIZADO 
 

Taxa anual de 
depreciação Depreciação 

  Líquido 

Descrição em % Custo acumulada 2020 2019 
 

 
Terrenos  61.389.528 - 61.389.528 61.389.528 
Aparelhos e equipamentos hospitalares 10% 136.397 (120.065) 16.332 26.018 
Aparelhos e equipamentos de comunicação 10% 130.052 (94.605) 35.447 46.519 
Móveis e utensílios 10% 442.807 (385.633) 57.174 85.464 
Maquinas e equipamentos 10% 453.230 (367.256) 85.974 97.367 
Veículos 25% 462.905 (338.349) 124.556 203.502 
Equipamentos de informática 25% 269.377 (238.027) 31.350 34.753 
Edificios e instalações   791.572 - 791.572 791.572   

 
64.075.868 (1.543.934) 62.531.933 62.674.723 

 

 Mapa de movimentação do imobilizado  
 

  2019 2020  
 

Custos   Final Adições Baixas Final 

 
Terrenos 61.389.528 - - 61.389.528 
Aparelhos e equipamentos hospitalares 136.397 - - 136.397 
Aparelhos e equipamentos de comunicação 130.701 - (649) 130.052 
Móveis e utensílios 446.129 - (3.322) 442.807 
Maquinas e equipamentos 440.200 14.629 (1.599) 453.230 
Veículos 462.905 - - 462.905 
Equipamentos de informática 270.927 7.481 (9.031) 269.377 
Edificios e instalações   791.572    ------------------------------------------   791.572   

 

64.068.359 22.110 (14.601) 64.075.868 
Depreciação acumulada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im 
 
 
 

7. FORNECEDORES 
 

Refere-se integralmente a fornecedores de alimentos, materiais médicos, materiais em geral e alugueis 
de imóveis para prestação dos serviços, conforme contrato com a Prefeitura Municipal de Campinas. 

Aparelhos e equipamentos hospitalares (110.379) (9.686) - (120.065) 
Aparelhos e equipamentos de comunicação (84.182) (10.988) 565 (94.605) 
Móveis e utensílios (360.665) (27.147) 2.179 (385.633) 
Maquinas e equipamentos (342.833) (26.022) 1.599 (367.256) 
Veículos (259.403) (78.946) - (338.349) 
Equipamentos de informática (236.174) (10.884) 9.031 (238.027) 
Edificios e instalações   -    -    -    -  
 

(1.393.635) 
 

(163.673) 
 

13.374 
 

(1.543.934) 

obilizado liquido 62.674.723   (141.563) (1.227) 62.531.933 

 
8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 

Instituição 
 financeira Modalidade Encargos     2020 2019   

Banco do Brasil Empréstimos CDI + 4,35% - 1.393.333 
Santander Empréstimos 20,27% a.a.  ---------------------------   900.179   

  -  2.293.512 

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 

  2020 2019  
 
 

Provisões para férias 4.532.138 4.541.158 
Salários a pagar 2.512.895 2.404.436 
Parcelamento de tributos 660.270 1.479.941 
Acordos trabalhistas 1.464.704 1.440.204 
Obrigações sociais e trabalhistas 446.099 443.627 

Honorários a pagar   7.940 19.878  
 

  9.624.046 10.329.244 
  

 
 

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

  2020 2019  
 
 

IRRF de funcionários 541.196 720.625 
INSS 321.205 297.962 
Parcelamento de tributos - INSS 231.818 254.177 
INSS retido de prestadores 21.151 2.343 
ISS Outros 15.912 6.484 
Contribuições retidas 14.572 848 
IRRF Aluguel 14.520 22.381 
IRRF PJ 1.863 209 
INSS retido de autônomos 241 2.198 
ISS RPA 42 180 

IRRF autônomos   -     370  
 

  1.162.520 1.307.778 
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11. OUTROS PASSIVOS 
 

  2020 2019  
 
 

Empréstimo consignado (funcionários) 130.140 169.579 
Projeto a realizar - Museu 80.000 - 
Plano de saúde e odontológico (funcionários) 77.495 80.436 
Recursos financeiros de pacientes a devolver 50.400 - 
Pensões judiciais 18.184 17.607 
Outros valores a pagar 14.201 70.844 

Sindicato a pagar   12.162 13.297   
 

  382.582 351.763 
  

 
 

12. CONTINGÊNCIAS 
 

A Entidade reconhece como provisão para contingências, o valor total de processos com probabilidade 
de perda provável e o valor parcial de alguns processos com probabilidade de perda possível, nos quais 
a Administração não possui expectativa de ganho. 

 
No quadro a seguir apresenta-se um resumo dos processos trabalhistas por probabilidade de perda: 

 

 Probabilidade de perda Valor da Causa   Provisão Contábil 

Provável 901.881 901.881 
Possível   3.546.599 822.595  

  4.448.480 1.724.476 
  

 
 

13. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 
 

Em 24 de outubro de 2013 foi expedida a lei nº 12.873, que entre outros assuntos, dispõe sobre o 
programa de fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos que 
atuam na área da saúde. “PRÓ-SUS”. Uma das principais finalidades do programa é promover a 
recuperação de créditos tributários e não tributários devidos à União e terá duração de 15 anos. 

 
A Administração da Entidade aderiu ao programa PRÓ-SUS e teve, a partir de 2014, o benefício da 
remissão dos tributos em atraso, no mesmo montante dos tributos correntes pagos. 

De acordo com o Art. 32 da Lei nº 12.873/2013, a manutenção das entidades no programa PRÓ-SUS, é 
condicionada, entre outros itens, o recolhimento regular e espontâneo das obrigações tributárias federais 
correntes, devidas a partir do mês seguinte ao da data da publicação do deferimento do pedido de adesão 
à moratória, inclusive as retenções legais. 

 
Entre o período de 2014 a 2017, a Entidade não havia reconhecido o benefício da moratória, que permite 
a liquidação dos passivos existente, em decorrência dos pagamentos vincendos. 

 
Em 2018, a Entidade reconheceu como outras receitas o valor dos impostos que foram inclusos no 
processo do Pró-sus, na ocasião da adesão do programa. Desta forma, uma vez que a entidade realizou 
recolhimentos superiores ao valor dos passivos da época, estes foram automaticamente quitados pelo 
benefício da moratória. 

 
A composição dos parcelamentos de tributos está apresentada no quadro abaixo: 

 
 
 
Circulante 

  2020 2019  

FGTS 660.270 1.459.766 
Multa do Ministério do Trabalho - 20.175 
INSS   231.818 254.177   

 
  892.088   

 
1.734.118 

 
Não circulante 

FGTS 

 
 

4.935.760 

 
 

6.076.821 
Multa do Ministério do Trabalho - 168.735 
INSS   2.052.310 2.288.310   

 
  6.988.070   

 
8.533.866 

 
14. RECEITA LÍQUIDA  

 
  2020   2019 

Faturamento SUS - mental 71.001.677 70.920.000 
Doações 51.203 30.326 
Contribuições de associados 3.750 2.030 
Cursos e assessorias 2.665 13.780 
Receita com outros convênios - 25.000 
( - ) Descontos   (10.500)   (46.595) 

 
  71.048.795 70.944.541 

 
 
15. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

  

 

São classificados como custo dos serviços prestados, todos os gastos diretamente relacionados com a 
prestação de serviços. 

 

  2020 2019  
 
 

Salários e encargos (52.784.968) (50.619.741) 
Locação de imóveis para prestação dos serviços (2.897.448) (3.239.733) 
Transporte (1.451.770) (2.107.053) 
Cesta básica (1.766.574) (1.269.233) 
Materiais, medicamentos e gêneros alimentícios (1.672.567) (1.486.460) 
Serviços de terceiros   (488.385)   (701.171) 

 
  (61.061.712) (59.423.391) 

  

 
16. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  

 
  2020   2019 

Outros gastos com pessoal (1.248.961) (1.788.094) 
Manutenção (1.374.734) (974.981) 
Alimentação (211.296) (460.460) 
Materiais (289.578) (234.110) 
Depreciação (163.673) (233.230) 
Outros gastos com locação (130.477) (172.478) 
Licença software (161.470) (166.695) 
Veículos (66.316) (112.412) 
Segurança do trabalho (85.800) (101.105) 
Seguros (39.641) (57.319) 
Telefones (31.071) (48.508) 
Taxas (33.645) (22.752) 
Outras despesas (62.643) (21.986) 
Viagens (99) (575) 
Cursos e bolsas   -    (428) 

 
  (3.899.406) (4.395.134) 

 
 
17. OUTRAS RECEITAS E (DESPESAS) 

  

 
  2020   2019 

Perdas sobre contas a receber (7.275.946) - 
Outras receitas 114.517 136.460 
Ganhos com vendas de ativos havidos de herança - 59.768 
(-) Baixa de custo residual de venda de ativos   (1.227)   (18.882) 

 
  (7.162.656) 177.346 

 

Conforme comentado na nota explicativa n.º 5, a Entidade reconheceu uma perda no resultado no valor 
de R$ 7.275.946, decorrente da diferença entre o valor das contas a receber e o valor negociado com a 
Prefeitura Municipal de Campinas para fins de ressarcimento de custos incorridos e não ressarcidos em 
anos anteriores. 

 
18. DESPESAS FINANCEIRAS   

 
  2020   2019 

Juros e multas (139.593) (497.315) 
Juros sobre impostos (11.223) (360.933) 
Taxas bancárias   (12.756)   (17.824) 

 
  (163.572) (876.072) 

 
 
19. RECEITAS FINANCEIRAS 

  

 
  2020   2019 

Receitas de aplicações financeiras 63.441 53.917 
Receita de juros sobre cauções e depósito judiciais 55.679 - 
Descontos obtidos   3.149   7.607 

 
  122.269 61.524 

 
 

20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E RISCOS OPERACIONAIS 
 

As transações financeiras efetuadas pela Empresa em 2020 são pertinentes às suas atividades 
econômicas e estão relacionadas ao caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, contas a pagar e 
transações com partes relacionadas com vencimento de curto prazo, empréstimos, financiamentos e 
transações com partes relacionadas de cunho operacional. 

 
Esses instrumentos, devido a sua natureza, condições e prazos, têm seus valores contábeis registrados 
no balanço patrimonial próximos aos valores de mercado. 

 
A Empresa não possui e, também não efetuou, operações com derivativos financeiros nem com outros 
ativos financeiros de risco nos exercícios de 2020. 

21. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

A Entidade foi autuada em fiscalização realizada em 2006 pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade 
Social). Neste auto está sendo cobrada cota patronal do período de 1998 e 2004, para o qual se alega a 
inexistência do certificado de filantropia (CEBAS) emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS). 

 
Em defesa administrativa elabora na época pela Entidade, foi esclarecido que o período fiscalizado, 
estava em processo de avaliação pelo CNAS, com pedido do certificado para os triênios 1998 a 2000, e 
2001 a 2003, ficando em aberto apenas o exercício de 2004. 

 
A análise de todo esse período foi remetida pelo CNAS ao Ministério da Saúde, atual responsável legal 
pela emissão do CEBAS às instituições de saúde. A Entidade obteve a abertura, já no âmbito do 
Ministério da Saúde, processos distintos para os períodos 1998-2000 (nº25000.137513/2011-67); 2001- 
2003 (nº25000.137457/2011-61) e 2004 (nº25000.137560/2011-19) e que se encontram em 
tramitação. 

 
Em   31 de dezembro   de 2020, o   valor estimado   do   processo, somando juros e   multa, soma 
R$ 86.927.198,63. 

 
No dia 5 de abril de 2021 este processo transitou em julgado com decisão favorável a Entidade. 

 
 

22. EFEITOS DO COVID – 19 
 

O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma 
pandemia em 11 de março de 2020 com impactos relevantes nas economias e países nos quais 
atuamos, trazendo volatilidade aos mercados nacional e internacional. A pandemia desencadeou 
importantes ações de governos e entidades privadas, que somados ao impacto na saúde da população 
e sistemas de saúde mundial, resultaram em mudanças significativas no dia-a-dia das pessoas. 

 
A Entidade continua monitorando os efeitos em decorrência da pandemia do COVID-19 e até o 
momento não sofreu impacto material financeiro. 

 
 
 
_________________________     _______________________ 
Sandrina Kelem Indiani      Karina Diniz Oliveira 
Presidente do Conselho Diretor      Superintendente   
CPF: 122.107.838-01      CPF: 205.371.578-24 
 
_________________________ 
Rodrigo dos Santos Bueno 
Contador 
CPF: 310.068.238-67 
CRCSP 236635/O-6 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Aos Administradores do 
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira 
Campinas – SP 

 
 

Opinião 
 

 

Examinamos as demonstrações financeiras do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira (“Entidade”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis. 

 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira em 31 de 
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 
Base para opinião 

 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 
à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 
Ênfase 

 

 

Contas a receber - SUS 
 

Conforme nota explicativa nº 5, a Entidade firmou acordo com a Prefeitura Municipal de Campinas para 
ressarcimento de custos incorridos em anos anteriores no valor de R$ 24.468.954, e partes envolvidas aguardam 
a homologação do Ministério Público do Estado de São Paulo para extinguir-se os feitos. 

 
Nossa opinião não está ressalvada em função deste assunto. 

 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor 
 

 

Demonstrações financeiras comparativas  
 

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de 
comparação, foram por nós auditadas, que emitimos relatório sem ressalvas, mas como ênfase sobre o Contas 
a receber do SUS, e Processo do CEBAS e Continuidade operacional, datado de 23 de abril de 2020. 

 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

 

 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 

 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. 

 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. 

 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. 
 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 
 
 

Campinas, 20 de abril de 2021 
 
 
 

Evolução Auditores Independentes S.S. Ltda 
CVM nº 12.602 
CRC 2SP027695/O-7 

 
 
 
 
 

Alexandre Ferretti Reginaldo 
Sócio contador 
CRC 1SP254620/O-0 

 
PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
Os membros do Conselho Fiscal do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, abaixo assinados, cumprindo 
resolução dos Estatutos Sociais e tendo examinado os documentos referentes às Demonstrações Financeiras 
em 31 de dezembro de 2020, desta instituição, reconhecem a exatidão das informações registradas.  
 
 
Campinas, 22 de abril de 2021.  
 
 
 
____________________________ 
 Alcyone Apolinário Januzzi  
Presidente do Conselho Fiscal  
CPF: 068.646.308-03 
 
 
 
 ____________________________  
Angélica Quartaroli Silva  
Vice-presidente do Conselho Fiscal  
CPF: 079.781.838-31  
 
 
 
 
____________________________  
Juliane Lubianchi Benevides  
Secretaria do Conselho Fiscal 
CPF: 178.932.448-36 
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ANO 2019 2020 ANO 2019 2020 ANO 2019 2020

Ativo Circulante 5.495.409,65                    10.271.576,63  Passivo Circulante 658.035,41       454.500,57       Receita de Serviços 8.699.307,25     9.899.678,57     
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.956.165,77                    5.482.786,73     Exigivel a Curto Prazo 658.035,41       454.500,57       Co-Financiamento 2.090.464,74      2.246.069,78      
Caixa Bancos Movimento 9.785,78                            (15.783,05)         Fornecedores 93.875,24         158.611,04        Convênios Educação 5.588.842,51      6.633.608,79      
Bancos Conta Aplicações Financeiras 2.946.379,99                    5.498.569,78     Obrigações Trabalhistas 362.911,19       191.443,95        Convênio/Entidades e Fundações 1.020.000,00      1.020.000,00      
Créditos 2.539.243,88                    4.791.289,90     Provisões 201.248,98       104.445,58        Doações Nota Fiscal Paulista 15.222,33           17.644,46           
Contas a Receber -                                      -                       Patrimônio Líquido 8.030.670,74   14.495.875,01      Subvençao INSS 1.261.090,67      1.268.787,51      
Outros Creditos 2.541.743,88                    4.791.289,90     Patrimônio Social 3.449.901,40   3.449.901,40    Donativos,Campanhas e Restauro 3.192.945,21      6.334.633,09      
Ativo Não Circulante Reservas de Reavaliação 1.406.197,76   1.406.197,76    (-) Dedução das Receitas de Serviços

Imobilizado 3.190.796,50                    4.676.298,95     Superavits (Deficits) Acumulado 542.183,18       3.174.571,58    Devolução Recursos Projetos 

Imobilizado em Uso 6.607.529,40                    6.724.296,33     Superavits (Deficits) do Exercicio 2.632.388,40   6.465.204,27    Receita Líquida de Serviços 13.168.565,46   17.520.743,63   
Instalações 5.153.973,84                    5.246.099,82     Sub Total do Passivo 8.688.706,15   14.950.375,58      Custos dos Serviços Prestados 8.561.928,60      9.232.953,24      
Aparelhos e Equip. de Uso Didatico 65.440,13                          65.440,13           Superavit Operacional Bruto 4.606.636,86     8.287.790,39     
Software e Equip. Informática 328.436,09                        380.928,85        Despesas Operacionais 2.382.532,02     2.324.884,94     
Veiculos 598.511,66                        621.085,61        Despesas Administrativas 2.382.531,02     2.324.884,94     
Outros Imobilizados 461.167,68                        410.741,92        Salarios e Ordenados 228.161,70         84.958,90           
(-) Depreciação (4.480.081,48)                   (4.782.618,32)    Serviços de Terceiros 102.232,32         171.489,98         
Obras em Andamento 615.773,71                        2.287.046,07     Despesas Administrativas Gerais 771.407,56         780.789,29         
Imoveis Reavaliados 447.574,87                        447.574,87        Subvençao INSS 1.261.090,67      1.268.787,51      
Sub Total do Ativo 8.688.706,15                    14.950.375,58  Despesas Tributárias 19.638,77           18.859,26           
Total do Ativo 8.688.706,15                    14.950.375,58  Total Passivo + Patrimonio Líquido 8.688.706,15   14.950.375,58      Resultado Financeiro Líquido 2.224.105,84     5.962.905,45     

Receitas/Despesas Financeiras 48.691,17           82.094,04           
Outras Receitas/Recuperação Despesas 359.591,39         362.376,32         

OSSJB Patrimônio Social Reserva reavaliaç Deficit/   Superavit Transferências PL Total Receitas Patrimonias/Imobilizado -                        72.509,73           
Saldo de 31/12/2016 3.449.901,40 1.406.197,76 368.053,46 Devolucao recursos -                        (14.681,30)          
Transferência do Exercício 368.053,46 4.282.860,00 Superavit/(Deficit) do Periodo 2.632.388,40     6.465.204,27     
Saldo de 31/12/2017 3.449.901,40 1.406.197,76
Resultado Exercício 635.999,70 Fluxo de Caixa Atividades Operacionais 2019 2020
Transferência do Exercício 635.999,70 4.918.859,70 1 - Das Atividades Operacionais

Saldo de 31/12/2018 3.449.901,40 1.406.197,76 (+) Resultado do Exercicio

Resultado Exercício 479.422,64 (+) Depreciação 191.102,47 369.217,12
Transferência do Exercício 479.422,64 5.398.282,34 (=)  Superavit Ajustado 191.102,47 369.217,12

Saldo de 31/12/2019 3.449.901,40 1.406.197,76
(Acrescimos)/ Decrescimos do Ativo Circulante + RLP

492.069,19 2.526.620,96
Resultado Exercício 2.632.388,40 Adiantamentos 2.325.807,81 2.249.549,02

Transferência do Exercício 2.632.388,40 8.030.670,74
 (=) (Acrescimos)/ Decrescimos do Ativo Circulante + RLP

2.817.877,00 4.776.169,98

Saldo de 31/12/2020 3.449.901,40 1.406.197,76
Acrescimos/ (Decrescimos) do Passivo Circulante + ELP

Resultado Exercício 6.465.204,27 Fornecedores 2.716,66 -64.735,80
Transferência do Exercício 6.465.204,27 14.495.875,01 Contas a Pagar 7.458,95 -268.270,64

(=) Acrescimos/ (Decrescimos) do Passivo Circulante + ELP
10.175,61 -333.006,44

Total Atividades Operacionais 2.807.701,39 4.443.163,54
Nota 01 - Contexto Operacional: A "Obra Social São João Bosco " é uma associação civil de direito privado, de natureza 2 - Das Atividades de Imvestimentos

confessional, entidade beneficiente de assitência social, sem fin lucrativos, com a finalidade de prestação de serviços Aquisição Imobilizado 148.464,38 333.066,44
preponderantemente na área da educação infantil, também atuante na área da assistencia social e da cultura, constituída sob a Total das Atividades de Investimentos

inspiração dos ensinamentos e do carisma de São João Bosco, dotada de personalidade jurídica desde 22 de abril de 1937. 3 - Das Atividades de Financiamentos

Nota 02 - Inscrições nos Órgãos Oficiais: Aquisição de Emprestimos

a) Registro no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (MF) - da sede sob o nº 46.046.389/0001-07; Total das Atividades de Emprestimos

b) Conselho Nacional de Assitência Social (CNAS) - Processo: 70.010.004258/2009-16; (1+2+3) Aumento Liquido de Caixa 2.817.877,00 4.776.169,98
c) Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto 63.527/68 - DOU de 05/11/1968; Caixa e Equivalentes no Inicio do Ano 31/12/2019 5.495.409,65 5.495.409,65
d) Órgão deUtilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/07, de D.O.E 16/08/2007 Variação  Ocorrida no Periodo 2.817.877,00 4.776.169,98
e) Orgão de UtilidadePública Municipal - Lei 3514/97 de 13/10/1966 - DOM de 30/06/04; Caixa e Equivalente no Final do Ano 31/12/2020  -   10.271.576,63
f) Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente Campinas (CMDCA) sob o nº 024;
g) Registro no Conselho Municipal de Assitência Social (CMAS) sob o nº 078E. Aos Administradores da OSSJB - Obra Social São João Bosco - Campinas/SP

Nota 03 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis: Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei
das Sociedades por Ações Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/98 pronunciamentos técnicos emitidos pelo  IBRACON 

Instituto dos Auditores Independetes do Brasil) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade-CFC. As alterações promovidas
pela Lei 11.638 promulgada aos 28 de dezembro de 2007 se encontram refletidas nas estruturas das demonstrações financeiras 
apresentadas, considerando as prerrogativas do NBC TG 1000,  do ITG 2002 e ITG 2002 R1.
As principais práticas contábeis adotadas pela Associação na elaboração das demonstrações fianceiras foram às seguintes: Responsabilidade dos auditores independentes 

3.1 - Aplicações Financeiras : registradas pelo valor  aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
3.2 - Imobilizado : Valores registrados ao custo de aquisição;
3.3 - Outros Ativos e Passivos : Os ativos são demonstrados pelos valores realizáveis e os passivos pelos valores reconhecidos ou 

calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias;
3.4 - Apuração do Superavit/Deficit : A apuração do superavit (deficit) é feita segundo o regime de competência, exceto as receitas 
decorrentes de subvenções, que são reconhecidas quando efetivamente recebidas.

3.5- Restauro / Construções : Neste exercício foram continuadas as obras de Restauro das Instalações da OSSJB conforme 

autorização do CONDEPAC conforme processo nº 17/10/37649 PG datado de 19/10/2017 e Álvara expedido pela Prefeitura Municipal
de Campinas nº 754/2019 e também foram iniciadas as obras do Predio Novo nas dependencias da OSSJB, conforme contrato com a 
empresa NAZS Engenharia Ltda, conforme contrato nº 326/20 de Julho de 2020, que esta sendo classificado em
Contruções em Andamento  conforme Álvara de execução 754/2019.
Nota 04 - Gratuidade :  A Entidade comprovou a gratuidade prevista em normas legais, conforme relatórios apresentados aos Órgãos

concedentes dos recursos.
Nota 05 - Termino Contratos de Gestão: CEIs Darcy Ribeiro e Francisco Amaral
Com o termino dos contratos de Gestão nº 009/16 Aditivo 04/17 da CEI Darci Ribeiro e nº  72/16 Aditivo 03/17 da 
CEI Francisco Amaral  em Janeiro de 2021 por força deste contrato ocorreram rescisões de colaborados das Opinião

unidades registrando assim uma acréscimo nas despesas de pessoal e encargos.

P. Marcos Roberto Sabino Elson Lopes Pires
Diretor Executivo Contador Campinas, 31 de março de 2021.

CPF 158.331.028-20 CRC/SP - 46510-3 Mattar Auditoria e Consultoria Ltda

CPF: 512.550.657-53 Nagib Miguel Matar Junior

Contador :CRC 1 SP CT 108292-O/6
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Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OSSJB – Obra Social São João Bosco 
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as Normas Internacionais de 

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
Entidade de Direito Privado - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07

Demonstrações Financeiras - Exercicio Findo em 31 de Dezembro de 2020
Demonstrações do Superavit/Deficit - Ano de 2020 - em Reais

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada 
e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão 
livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria 
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. As 
Demonstrações Contábeis da OSSJB – Obra Social São João Bosco para o exercicio findo em 31 de 
Dezembro de 2020, foram por nós examinadas e não apresentou nenhum ocorrência que deveria ser 
demonstrada no relatório das  Demonstrações Contábeis. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 2020

Relatório dos Auditores independentes sobre as Demonstração Financeiras

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
Entidade de Direito Privado - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07

Demonstrações Financeiras - Exercicio Findo em 31 de Dezembro de 2020
Balanço Patrimonial - ano de 2020- em Reais

Aos Administradores  da  OSSJB – Obra Social São João Bosco.
Campinas - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da OSSJB – Obra Social São João Bosco 
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 
as respectivas demonstrações do resultado e das mutações do patrimônio líquido para 
a o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão 
livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins 
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto.
As Demonstrações Contábeis da OSSJB – Obra Social São João Bosco para o exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2020, foram por nós examinadas e não apresentou 
nenhum ocorrência que deveria ser demonstrada no relatório das  Demonstrações 
Contábeis.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da OSSJB – Obra Social São João Bosco em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil ditadas pelo pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) , conforme o ITG 2002 – R1, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC)e de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).

MATTAR AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. 
CRC SP No. 2SP014428/0-6
Nagib Miguel Mattar Junior CRC CT 1 SP 108292-O/6
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