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Diário Oficial
 GABINETE DO PREFEITO 

   
 DECRETO Nº 20.170 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019 

 INSTITUI O MÊS FEVEREIRO VIOLETA PELA ERRADICAÇÃO DO 
ANALFABETISMO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º  Fica instituído no município de Campinas o mês Fevereiro Violeta, que inte-
grará o Calendário Ofi cial do Município de Campinas..
Art. 2º  O mês  Fevereiro Violeta tem por objetivo fomentar a cidadania pela erradica-
ção  do analfabetismo no município de Campinas, com ações e atividades  desenvolvi-
das pela FUMEC - Fundação Municipal para Educação Comunitária.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 04 de fevereiro de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 EDSON VILAS BOAS ORRÚ 

 Secretário de Assuntos Jurídicos interino 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretário de Educação 
Redigido nos termos do protocolado SEI FUMEC nº 2018.00000236-83, em  nome da FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
  RONALDO VIEIRA FERNANDES 
  Diretor do Departamento de Consultoria Geral 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 04 DE FEVEREIRO DE 2019 
Protocolado n.º 2018/10/38796
Interessado: TMA Empreendimentos Imobiliários Ltda
Assunto: Desapropriação de área
À vista das conclusões técnicas precedentes, bem como das manifestações da Secreta-
ria de Assuntos Jurídicos de fl s.29/31, AUTORIZO o recebimento da área identifi cada 
nestes autos pela SEPLURB/DIDC às fl s. 26/27, a faixa de 112,05 m², Lote nº 42 
da Quadra nº 04, Quarteirão nº 2934 do Cadastro Municipal, Loteamento Jardim do 
Lago, a título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
À SMAJ/DPG-CSADP para as demais providências, destinadas à efetivação do rece-
bimento da área em questão.
Após, à SEPLURB para as anotações cabíveis e demais providências de praxe.

 Campinas, 01 de fevereiro de 2019 
  JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 04 DE FEVEREIRO DE 2019 
Protocolado n.º 2018/10/31.941 PG
Interessada: Associação de Amigos da EMEF CAIC Padre Francisco Silva
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 42, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados às fl s.33 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2019/10/763 PG
Interessada: Caixa Escolar do CEI Cantinho da Alegria
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 41, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 32 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2019/10/00762 PG
Interessada: Caixa Escolar da CEI Esther Aparecida Viana
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 44, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 35 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2019/10/00406 PG
Interessada: Caixa Escolar da CIMEI 19
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 56, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl .47 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2019/10/00405PG

Interessada: Caixa Escolar da Cimei35
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 52, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 42 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.       
Protocolado n.º 2019/10/00381 PG
Interessada: Caixa Escolar do CEI Profª Thermutis Araujo Machado
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 98, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 89 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2019/10/00283 PG
Interessada: Caixa Escolar da CIMEI 16 -EMEI Hermínia Ricci
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 44, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 35 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2018/10/38638 PG
Interessada: Associação de Amigos da EMEF Edson Luis Chaves
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 42, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 33 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2018/10/38353 PG
Interessada: Caixa Escolar da Cimei 35
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 33, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 24 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2018/10/37650 PG
Interessada: Caixa Escolar do CEI Irmã Joana Kallajian
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 39, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 30 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2018/10/31359 PG
Interessada: Associação de Amigos da EMEF Virgínia Mendes Antunes de Vas-
concellos
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 36, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 27 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2018/10/30146 PG
Interessada: Caixa Escolar do CEI Presidente Arthur Bernardes
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 49, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 40 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.

 Campinas, 04 de fevereiro de 2019 
  JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 04 DE FEVEREIRO DE 2019 
Protocolado n.º 2018/10/19.193 PG
Interessada:Caixa Escolar do CEI Dr. Tancredo Almeida Neves
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 84, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados às fl s.74 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.
Protocolado n.º 2018/10/29.545 PG
Interessada: Caixa Escolar do CIMEI 14
 À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-
ção à fl . 39, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 30 a título 
de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.
 À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente 
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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63)  é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

 
CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e  órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.
Para informações sobre como contatar o órgão emissor,  ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

 
ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis  para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/ 
Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço:  http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/suplementos.php   Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à 

Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)
 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Esta publicação é Certificada Digitalmente, acesse o guia de Certificação Digital:  http://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/guia.php . 

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel,  contate a IMA, no endereço abaixo.
 

IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica:  IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela  Imprensa Oficial do Município de Campinas e-mail: diario.oficial@ima.sp.gov.

br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533  ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.
Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais 
providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
 JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 00004 
/ 2019 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Munici-

pal nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolo nº. 2018/11/10874 - Recurso 
Administrativo referente aos protocolos listados abaixo: Protocolos 
nº. 2018/18/00079, 2018/18/00080, 2018/18/00081, 2018/18/00082, 

2018/18/00083, 2018/18/00084 e 2018/18/00085. Interessado: HM 13 
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

EMPREENDIMENTO

 Trata-se de adendoao Parecer Final nº. 00014/2018, publicado no DOM de 
20/07/2018, do estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua 5, Quadra A, Lote 01, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.22.01.0001.00000, com área do terreno de 10.000,00 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 08 (oito) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimento, resultando 160 (cento e sessenta) Unidades Habitacionais, com 
área total construída de 8.273,55 m².

PARECER FINAL

 O presente parecer final tem por objetivoRETIFICAR e SUPRIMIR itens doParecer 
Final supracitado, conforme análise realizada nos autos do Recurso Administrativo em 
epígrafe, nos seguintes termos: 

ONDE SE LÊ:

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/20544), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 72, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Vila Park", para implantação dos cinco empreen-
dimentos analisados é condição que seja executado todo o loteamento, com a im-
plantação de todas as vias e infraestruturas, todos os Lotes, Áreas institucionais e o 
Sistema de Lazer;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente;

LEIA-SE:

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/20544), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 72, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Vila Park", é possível a produção das unidades 
habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;   

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente,  no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

OBS: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas através 
dos pareceres finais nº 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/86 a 92; prot. nº 2018/18/93 à 99; prot. 
nº 2018/18/100 à 106, prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Empreendimento Imobiliário 
SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 à 142; prot. nº 2018/18/143 
à 149; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. 2018/18/157 a 163 e prot. nº 2018/18/164 à 
170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

ONDE SE LÊ:

1.9 - Deverá ser implantado na totalidade a Rua 2 (Loteamento Residencial Vila Park 
- vide planta às fls. 59) que é o prolongamento da Rua Davi Hume do Residencial 
Campina Verde e/ou continuidade da Rua 1 (Lot. Res. Vila Park - fls. 59) com a Di-

retriz 156-F (Plano Diretor 189/2018), com acesso pela Av. Camucim. Considerando 
que o acesso da área em análise ocorre através da Rua Davi Hume do Residencial 
Campina Verde com 9,00 metros de largura, entendemos que a largura da referida via 
é insuficiente para absorver a demanda gerada pelo futuro empreendimento. Sendo 
assim, há necessidade de acesso com maior capacidade viária, permitindo a circulação 
de veículos de grande porte como transporte público, coleta de lixo, bombeiro, etc.;  

OBS.1: Avaliamos que a execução da nova alternativa de acesso e demais medidas 
mitigatórias são necessárias para qualquer um dos cinco empreendimentos em aná-
lise a serem implantados (Protocolos nº. 18/18/80, 18/18/87, 18/18/94, 18/18/101 e 
18/18/108), por se tratar de diretrizes de importância regional, assim como melhorias 
e complementação do sistema viário da região para que possam absorver a demanda 
gerada pelos empreendimentos propostos;

LEIA-SE:

Dispensado da contrapartida.
Campinas, 18 de janeiro de 2019

THIAGO SAMPAIO MILANI
Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE

CARLOS AUGUSTO SANTORO
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo

ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL
Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício

PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 00005 
/ 2019 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Munici-

pal nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolo nº. 2018/11/10874 - Recurso 
Administrativo referente aos protocolos listados abaixo: Protocolos 
nº. 2018/18/00086, 2018/18/00087, 2018/18/00088, 2018/18/00089, 

2018/18/00090, 2018/18/00091 e 2018/18/00092. Interessado: HM 13 
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

EMPREENDIMENTO

 Trata-se de adendoao Parecer Final nº. 00015/2018, publicado no DOM de 
20/07/2018, doestudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua 5, Quadra A, Lote 02, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.22.01.0001.00000, com área do terreno de 8.597,94 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 06 (seis) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimento, resultando 120 (cento e vinte) Unidades Habitacionais, com área 
total construída de 6.171,75 m².

PARECER FINAL

 O presente parecer final tem por objetivoRETIFICAR e SUPRIMIR itens doParecer 
Final supracitado, conforme análise realizada nos autos do Recurso Administrativo em 
epígrafe, nos seguintes termos: 

ONDE SE LÊ:

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/20544), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 72, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Vila Park", para implantação dos cinco empreen-
dimentos analisados é condição que seja executado todo o loteamento, com a im-
plantação de todas as vias e infraestruturas, todos os Lotes, Áreas institucionais e o 
Sistema de Lazer;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente;

LEIA-SE:

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/20544), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 72, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Vila Park", é possível a produção das unidades 
habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
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executado;   

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente,  no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

OBS: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas através 
dos pareceres finais nº 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/93 à 99; prot. 
nº 2018/18/100 à 106, prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Empreendimento Imobiliário 
SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 à 142; prot. nº 2018/18/143 
à 149; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. 2018/18/157 a 163 e prot. nº 2018/18/164 à 
170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

ONDE SE LÊ:

1.9 - Deverá ser implantado na totalidade a Rua 2 (Loteamento Residencial Vila Park 
- vide planta às fls. 59) que é o prolongamento da Rua Davi Hume do Residencial 
Campina Verde e/ou continuidade da Rua 1 (Lot. Res. Vila Park - fls. 59) com a Di-
retriz 156-F (Plano Diretor 189/2018), com acesso pela Av. Camucim. Considerando 
que o acesso da área em análise ocorre através da Rua Davi Hume do Residencial 
Campina Verde com 9,00 metros de largura, entendemos que a largura da referida via 
é insuficiente para absorver a demanda gerada pelo futuro empreendimento. Sendo 
assim, há necessidade de acesso com maior capacidade viária, permitindo a circulação 
de veículos de grande porte como transporte público, coleta de lixo, bombeiro, etc.;  

OBS.1: Avaliamos que a execução da nova alternativa de acesso e demais medidas 
mitigatórias são necessárias para qualquer um dos cinco empreendimentos em aná-
lise a serem implantados (Protocolos nº. 18/18/80, 18/18/87, 18/18/94, 18/18/101 e 
18/18/108), por se tratar de diretrizes de importância regional, assim como melhorias 
e complementação do sistema viário da região para que possam absorver a demanda 
gerada pelos empreendimentos propostos;

LEIA-SE:

Dispensado da contrapartida.
Campinas, 18 de janeiro de 2019

THIAGO SAMPAIO MILANI
Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE

CARLOS AUGUSTO SANTORO
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo

ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL
Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício

PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 00006 
/ 2019 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Munici-

pal nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolo nº. 2018/11/10874 - Recurso 
Administrativo referente aos protocolos listados abaixo: Protocolos 
nº. 2018/18/00093, 2018/18/00094, 2018/18/00095, 2018/18/00096, 

2018/18/00097, 2018/18/00098 e 2018/18/00099. Interessado: HM 13 
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

EMPREENDIMENTO

 Trata-se de adendoao Parecer Final nº. 00016/2018, publicado no DOM de 
20/07/2018, do estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua 1, Quadra B, Lote 01, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.22.01.0001.00000, com área do terreno de 8.890,33 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 07 (sete) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimento, resultando 140 (cento e quarenta) Unidades Habitacionais, com 
área total construída de 7.322,55 m².

PARECER FINAL

 O presente parecer final tem por objetivoRETIFICAR e SUPRIMIR itens doParecer 
Final supracitado, conforme análise realizada nos autos do Recurso Administrativo em 
epígrafe, nos seguintes termos: 

ONDE SE LÊ:

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/20544), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 72, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Vila Park", para implantação dos cinco empreen-
dimentos analisados é condição que seja executado todo o loteamento, com a im-
plantação de todas as vias e infraestruturas, todos os Lotes, Áreas institucionais e o 
Sistema de Lazer;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente;

LEIA-SE:

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/20544), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 72, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Vila Park", é possível a produção das unidades 
habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 

executado;   

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente,  no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

OBS: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas através 
dos pareceres finais nº 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 à 92; prot. 
nº 2018/18/100 à 106, prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Empreendimento Imobiliário 
SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 à 142; prot. nº 2018/18/143 
à 149; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. 2018/18/157 a 163 e prot. nº 2018/18/164 à 
170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

ONDE SE LÊ:

1.9 - Deverá ser implantado na totalidade a Rua 2 (Loteamento Residencial Vila Park 
- vide planta às fls. 59) que é o prolongamento da Rua Davi Hume do Residencial 
Campina Verde e/ou continuidade da Rua 1 (Lot. Res. Vila Park - fls. 59) com a Di-
retriz 156-F (Plano Diretor 189/2018), com acesso pela Av. Camucim. Considerando 
que o acesso da área em análise ocorre através da Rua Davi Hume do Residencial 
Campina Verde com 9,00 metros de largura, entendemos que a largura da referida via 
é insuficiente para absorver a demanda gerada pelo futuro empreendimento. Sendo 
assim, há necessidade de acesso com maior capacidade viária, permitindo a circulação 
de veículos de grande porte como transporte público, coleta de lixo, bombeiro, etc.;  

OBS.1: Avaliamos que a execução da nova alternativa de acesso e demais medidas 
mitigatórias são necessárias para qualquer um dos cinco empreendimentos em aná-
lise a serem implantados (Protocolos nº. 18/18/80, 18/18/87, 18/18/94, 18/18/101 e 
18/18/108), por se tratar de diretrizes de importância regional, assim como melhorias 
e complementação do sistema viário da região para que possam absorver a demanda 
gerada pelos empreendimentos propostos;

LEIA-SE:

Dispensado da contrapartida.
Campinas, 18 de janeiro de 2019

THIAGO SAMPAIO MILANI
Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE

CARLOS AUGUSTO SANTORO
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo

ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL
Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício

PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 00007 
/ 2019 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Munici-

pal nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolo nº. 2018/11/10874 - Recurso 
Administrativo referente aos protocolos listados abaixo: Protocolos 
nº. 2018/18/00100, 2018/18/00101, 2018/18/00102, 2018/18/00103, 

2018/18/00104, 2018/18/00105 e 2018/18/00106. Interessado: HM 13 
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

EMPREENDIMENTO

 Trata-se de adendoao Parecer Final nº. 00017/2018, publicado no DOM de 
20/07/2018, doestudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua 1, Quadra B, Lote 02, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.22.01.0001.00000, com área do terreno de 7.701,88 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 06 (seis) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimento, resultando 120 (cento e vinte) Unidades Habitacionais, com área 
total construída de 6.146,75 m².

PARECER FINAL

 O presente parecer final tem por objetivoRETIFICAR e SUPRIMIR itens doParecer 
Final supracitado, conforme análise realizada nos autos do Recurso Administrativo em 
epígrafe, nos seguintes termos: 

ONDE SE LÊ:

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/20544), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 72, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Vila Park", para implantação dos cinco empreen-
dimentos analisados é condição que seja executado todo o loteamento, com a im-
plantação de todas as vias e infraestruturas, todos os Lotes, Áreas institucionais e o 
Sistema de Lazer;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente;

LEIA-SE:

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/20544), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 72, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Vila Park", é possível a produção das unidades 
habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
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executado;   

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente,  no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

OBS: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas através 
dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20/2019 
referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. nº 
2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Empreendimento Imobiliário SPE 
Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 à 142; prot. nº 2018/18/143 
à 149; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. 2018/18/157 a 163 e prot. nº 2018/18/164 
à 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

ONDE SE LÊ:

1.9 - Deverá ser implantado na totalidade a Rua 2 (Loteamento Residencial Vila Park 
- vide planta às fls. 59) que é o prolongamento da Rua Davi Hume do Residencial 
Campina Verde e/ou continuidade da Rua 1 (Lot. Res. Vila Park - fls. 59) com a Di-
retriz 156-F (Plano Diretor 189/2018), com acesso pela Av. Camucim. Considerando 
que o acesso da área em análise ocorre através da Rua Davi Hume do Residencial 
Campina Verde com 9,00 metros de largura, entendemos que a largura da referida via 
é insuficiente para absorver a demanda gerada pelo futuro empreendimento. Sendo 
assim, há necessidade de acesso com maior capacidade viária, permitindo a circulação 
de veículos de grande porte como transporte público, coleta de lixo, bombeiro, etc.;  

OBS.1: Avaliamos que a execução da nova alternativa de acesso e demais medidas 
mitigatórias são necessárias para qualquer um dos cinco empreendimentos em aná-
lise a serem implantados (Protocolos nº. 18/18/80, 18/18/87, 18/18/94, 18/18/101 e 
18/18/108), por se tratar de diretrizes de importância regional, assim como melhorias 
e complementação do sistema viário da região para que possam absorver a demanda 
gerada pelos empreendimentos propostos;

LEIA-SE:

Dispensado da contrapartida.
Campinas, 18 de janeiro de 2019

THIAGO SAMPAIO MILANI
Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE

CARLOS AUGUSTO SANTORO
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo

ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL
Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício

PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 00008 
/ 2019 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Munici-

pal nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolo nº. 2018/11/10874 - Recurso 
Administrativo referente aos protocolos listados abaixo: Protocolos 
nº. 2018/18/00107, 2018/18/00108, 2018/18/00109, 2018/18/00110, 

2018/18/00111, 2018/18/00112 e 2018/18/00113. Interessado: HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.

EMPREENDIMENTO

 Trata-se de adendoao Parecer Final nº. 00018/2018, publicado no DOM de 
20/07/2018, do estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua 4, Quadra C, Lote 01, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.22.01.0001.00000, com área do terreno de 7.360,47 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 05 (cinco) blocos com térreo mais 
04 (quatro) pavimento, resultando 100 (cem) Unidades Habitacionais, com área total 
construída de 5.195,75 m².

PARECER FINAL

 O presente parecer final tem por objetivoRETIFICAR e SUPRIMIR itens doParecer 
Final supracitado, conforme análise realizada nos autos do Recurso Administrativo em 
epígrafe, nos seguintes termos: 

ONDE SE LÊ:

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/20544), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 72, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Vila Park", para implantação dos cinco empreen-
dimentos analisados é condição que seja executado todo o loteamento, com a im-
plantação de todas as vias e infraestruturas, todos os Lotes, Áreas institucionais e o 
Sistema de Lazer;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente;

LEIA-SE:

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/20544), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 72, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Vila Park", é possível a produção das unidades 
habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 

executado;   

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente,  no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

OBS: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas através 
dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20/2019 
referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. nº 
2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 - HM 13 Empreendimento Imobiliário SPE 
Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 à 142; prot. nº 2018/18/143 
à 149; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. 2018/18/157 a 163 e prot. nº 2018/18/164 
à 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

ONDE SE LÊ:

1.9 - Deverá ser implantado na totalidade a Rua 2 (Loteamento Residencial Vila Park 
- vide planta às fls. 59) que é o prolongamento da Rua Davi Hume do Residencial 
Campina Verde e/ou continuidade da Rua 1 (Lot. Res. Vila Park - fls. 59) com a Di-
retriz 156-F (Plano Diretor 189/2018), com acesso pela Av. Camucim. Considerando 
que o acesso da área em análise ocorre através da Rua Davi Hume do Residencial 
Campina Verde com 9,00 metros de largura, entendemos que a largura da referida via 
é insuficiente para absorver a demanda gerada pelo futuro empreendimento. Sendo 
assim, há necessidade de acesso com maior capacidade viária, permitindo a circulação 
de veículos de grande porte como transporte público, coleta de lixo, bombeiro, etc.;  

OBS.1: Avaliamos que a execução da nova alternativa de acesso e demais medidas 
mitigatórias são necessárias para qualquer um dos cinco empreendimentos em aná-
lise a serem implantados (Protocolos nº. 18/18/80, 18/18/87, 18/18/94, 18/18/101 e 
18/18/108), por se tratar de diretrizes de importância regional, assim como melhorias 
e complementação do sistema viário da região para que possam absorver a demanda 
gerada pelos empreendimentos propostos;

LEIA-SE:

Dispensado da contrapartida.
Campinas, 18 de janeiro de 2019

THIAGO SAMPAIO MILANI
Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE

CARLOS AUGUSTO SANTORO
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo

ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL
Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício

PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 00009 
/ 2019  CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal 

nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00129, 2018/18/00130, 
2018/18/00131, 2018/18/00132, 2018/18/00133, 2018/18/00134, 

2018/18/00135 e 2018/10/39418. Interessado: HM 27 Empreendimento 
Imobiliário SPE Ltda.

EMPREENDIMENTO

 Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
em Zona 03, situado à Rua 02 do Residencial Fazenda Lagoa, Lote 01, Quadra A 
da Gleba 81, Quarteirão 30.027, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.34.72.0001.00000, com área do terreno de 10.000,00 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 08 (oito) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimento, resultando 160 (cento e sessenta) Unidades Habitacionais, com 
área total construída de 8.048,45 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/130, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas), e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
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documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/15207), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 81, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Fazenda Lagoa", é possível a produção das unida-
des habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 15/11/15207) do pro-
jeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Fazenda Lagoa".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/136 a 142; prot. nº 2018/18/143 
à 149; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. 2018/18/157 a 163 e prot. nº 2018/18/164 à 
170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente  a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Considerando que a área em questão está inserida em área estratégica estabe-
lecida pelo Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0088/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANSP/EMDEC
PARECER:O principal acesso viário ao empreendimento é realizado pela Rua 02.
  O sistema viário do entorno necessita das seguintes adaptações para absorver a nova 
demanda gerada pelo empreendimento:
  Considerando a necessidade de oferecer um transporte público eficiente e de qua-
lidade à população que irá ocupar a área do futuro empreendimento, solicitamos a 
execução  das seguintes intervenções:

5.1 - Elaboração dos projetos executivos das paradas BRT e convencional citadas 
abaixo compreendendo projeto arquitetônico, fundações, estrutural cobertura e insta-
lações elétricas pelo empreendedor e a aprovação dos mesmos e emissão da ordem de 
serviço pela EMDEC;

5.2 - Implantação da Parada BRT (Bus Rapid Transit). De acordo com o padrão esta-
belecido para os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada 
típica no padrão BRT no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendi-
mento, com as seguintes características básicas:

Estrutura de concreto e metálica, conforme projeto padrão;

fechamento em vidro temperado e transparente;

cobertura com telhas termo acústicas e policarbonato;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma alta (0,95 metros do pavimento acabado);

dimensões 47,60 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Rampas de acesso de ambos os lados;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

implantação de portas automáticas, catracas e toda infraestrutura necessária para o 
adequado funcionamento dos sistemas de comunicação.

5.3 - Implantação de parada convencional. De acordo com o padrão estabelecido para 
os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada para o siste-
ma convencional no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendimen-
to, com as seguintes características básicas:

estrutura metálica, conforme projeto padrão;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma baixa (0,28 metros do pavimento acabado);

dimensões 20,00 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

5.4 - Implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica no entorno das pa-
radas;

5.5 - Execução de baias para parada de ônibus em pavimento de concreto, conforme 
padrão a ser fornecido pela EMDEC;

OBS: Os subitens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 correspondem ao valor total estimado de 
708978,50377176 UFICs.

Contrapartida Complementar - Solicitada através do Prot. 2018/18/130
5.6 - Esclarecemos que com a execução parcial do dispositivo de entroncamento na 
Avenida Camucim a conversão à esquerda no sentido centro-bairro não será permitida. 
O acesso ao empreendimento em estudo seria realizado através do looping de qua-
dra no loteamento Residencial São José, através das ruas José Sebastião Napole, Rua 
Yolanda Aparecida Bressan, Rua Clésio Antunes de Vasconcelos e Rua José da Silva 
Quitério, acrescentando aproximadamente 1 km ao percurso. Em vista do exposto, 
sugerimos a implantação completa do dispositivo. A aprovação dos projetos referente 
ao dispositivo e respectiva emissão da ordem de serviço deverá ser realizada e dispo-
nibilizada ao empreendedor pela EMDEC, no valor estimado de 99256,990528047 
UFICs;

OBS: Quanto ao presente subitem informamos que parte do dispositivo indicado já 
faz parte das obras do loteamento denominado "Residencial Fazenda Lagoa" estando 
as mesmas devidamente garantidas pelo decreto de aprovação do loteamento e res-
pectiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao com-
plemento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.7 - Elaborar os projetos executivos de duplicação da Avenida Camucim e do corre-
dor exclusivo de ônibus, no trecho compreendido entre a Avenida Aglaia e Rua José 
da Silva Quitério. Deverão ser elaborados os projetos executivos de geometria, ter-
raplanagem, drenagem, sinalização viária, urbanismo e bacia de detenção de águas 
pluviais. Os projetos deverão ser compatibilizados com o viário a ser implantado pelo 
BRT, no valor estimado de 70897,850377176 UFICs. A aprovação dos projetos refe-
rente à duplicação da Avenida Camucim deverá ser realizada pela EMDEC.

5.8 - Implantar a duplicação da Avenida Camucim no trecho compreendido entre aA-
venida Aglaia e Rua José da Silva Quitério, com guias, sarjetas, calçadas de pedestres 
e pavimentação asfáltica tipo IIICA, indicada pela Prefeitura Municipal de Campinas 
para veículos pesados. Considerando que a municipalidade irá implantar o corredor 
BRT o empreendedor deverá executar, neste trecho, duas faixas de rolamento por sen-
tido, contíguas ao corredor BRT, no valor estimado de 496284,95264023 UFICs.A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.

OBS:Quanto ao presente subitem, informamos que parte da obra já faz parte das obras 
do loteamento denominado "Residencial Fazenda da Lagoa" (Avenida 02) estando as 
mesmas devidamente garantidas pelo Decreto de aprovação do loteamento e respec-
tiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao comple-
mento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.9.Considerando que a duplicação da Avenida Camucim e o dispositivo viário atin-
gem áreas de propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 
do 3º CRI, caberá ao empreendedor providenciar a transferência da propriedade ao 
município através de doação ou desapropriação amigável;  

5.10 - Implantar a bacia de detenção para o escoamento das águas pluviais advindas 
do viário a ser executado, a fim de evitar a formação de erosão, sendo que este sis-
tema provisório será conectado futuramente ao sistema de drenagem projetado para 
propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 do 3º CRI. A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.; Acrescentar o valor de execução da obra - Orçamento realizado pela Hm no 
valor estimado de 77479,606942317 UFICs;

5.11. Remanejar os postes de energia da CPFL existentes ao longo do trecho que com-
preende a Rua Aglaia e a Estação Vida Nova, que viabilize a execução da obra do 
BRT.Os projetos, autorizações e aprovações deverão ser providenciados pela EMDEC 
e disponibilizado ao empreendedor, no valor estimado de 238216,77726731 UFICs.  

OBS: Caso as contrapartidas indicadas nos subitens 5.1 a 5.11 tenham sido exe-
cutadas através dos pareceres finais nº 14, 15, 16, 17, 18/2018 e 10, 11, 12, 13 e 
14/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 à 85; prot. nº 2018/18/86 à 92; 
prot. nº 2018/18/93 à 99; prot. nº 2018/18/100 à 106 e prot. nº 2018/18/107 à 113 - 
HM 13 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e prot. nº 2018/18/136 à 142; prot. nº 
2018/18/143 à 149; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. nº 2018/18/157 à 163 e prot. nº 
2018/18/164 à 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., estará este em-
preendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, será necessário 
o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER: Pelos elementos apresentados (protocolo nº. 2018/18/135) é possível 
constatar que o loteamento Residencial Fazenda Lagoa, que dará origem ao lote onde 
se pretende instalar o empreendimento do tipo EHIS, não se acha aprovado e regis-
trado.
 Diante disso, a aprovação do empreendimento EHIS deverá ser condicionada à 
aprovação e ao registro do loteamento Residencial Fazenda Lagoa.
  Ressaltamos que qualquer análise que se faça visando o estudo de viabilidade do 
empreendimento a ser implantado sobre futuro lote não garantirá a configuração do 
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lote (medidas, áreas, confrontações, formato), do sistema viário e das demais áreas 
públicas.
  O projeto do parcelamento é analisado em outra instância, pelos setores compe-
tentes do Município e do GRAPROHAB e os lotes e o sistema viário e as demais 
áreas destinadas ao uso público só passarão a ter existência jurídica com o registro 
do loteamento.
  Diante disso, a análise realizada neste momento pelo GAPE poderá sofrer profundas 
alterações se os órgãos responsáveis pelo parcelamento fizerem exigências que con-
flitem com as indicações feitas pelo Grupo. Eventuais alterações na configuração dos 
lotes poderá implicar alteração nas análises feitas pelo GAPE. Por outro lado, caberá 
ao interessado apresentar aos setores responsáveis pela análise do parcelamento as 
exigências formuladas pelo GAPE para que tomem conhecimento que lotes resultan-
tes do parcelamento serão destinados a habitações multifamiliares e empreendimentos 
que causam impactos, razão pela qual o loteamento deverá apresentar conformação 
específica.
 Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados as faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
 Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa Minha Vida são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus 
dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que tra-
ta o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
  Desta forma, o interessado deve tomar conhecimento do disposto no art. 60 da Lei 
189/18.
  Quanto à  contrapartida prevista no art. 23 da Lei 10410/00, caso o empreendimento 
não se subsuma à hipótese de isenção estabelecida pelo art. 4º da Lei 13.580/09, 
deverá promover o pagamento do valor correspondente a 3,5% (três e meio por cen-
to) do valor do empreendimento junto ao FUNDAP para viabilizar a aprovação do 
condomínio pretendido.
  Por fim destacamos que caso o empreendimento seja viável e havendo interesse 
em implantá-lo, a empresa deverá celebrar Termo de Acordo e Compromisso com 
o Município e, em tal instrumento, a representação deverá ser feita nos termos das 
cláusulas 10ª e 11ª do Contrato Social.    
  Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verificar 
as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.  

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

7.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 00010 / 
2019 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal nº. 
18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00136, 2018/18/00137, 

2018/18/00138, 2018/18/00139, 2018/18/00140, 2018/18/00141, 
2018/18/00142 e 2018/10/39418. Interessado: HM 27 Empreendimento 

Imobiliário SPE Ltda.
EMPREENDIMENTO

 Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
em Zona 03, situado à Rua 03 do Residencial Fazenda Lagoa, Lote 01, Quadra B 
da Gleba 81, Quarteirão 30.027, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.34.72.0001.00000, com área do terreno de 10.000,00 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 08 (oito) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimento, resultando 160 (cento e sessenta) Unidades Habitacionais, com 
área total construída de 8.048,45 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/137, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas), e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/15207), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 81, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Fazenda Lagoa", é possível a produção das unida-
des habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 15/11/15207) do pro-
jeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Fazenda Lagoa".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/143 
a 149; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. 2018/18/157 a 163 e prot. nº 2018/18/164 à 
170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente  a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Considerando que a área em questão está inserida em área estratégica estabe-
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lecida pelo Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0089/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANSP/EMDEC
PARECER:O principal acesso viário ao empreendimento é realizado pela Rua 02.
  O sistema viário do entorno necessita das seguintes adaptações para absorver a nova 
demanda gerada pelo empreendimento:
  Considerando a necessidade de oferecer um transporte público eficiente e de qua-
lidade à população que irá ocupar a área do futuro empreendimento, solicitamos a 
execução  das seguintes intervenções:

5.1 - Elaboração dos projetos executivos das paradas BRT e convencional citadas 
abaixo compreendendo projeto arquitetônico, fundações, estrutural cobertura e insta-
lações elétricas pelo empreendedor e a aprovação dos mesmos e emissão da ordem de 
serviço pela EMDEC;

5.2 - Implantação da Parada BRT (Bus Rapid Transit). De acordo com o padrão esta-
belecido para os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada 
típica no padrão BRT no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendi-
mento, com as seguintes características básicas:

Estrutura de concreto e metálica, conforme projeto padrão;

fechamento em vidro temperado e transparente;

cobertura com telhas termo acústicas e policarbonato;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma alta (0,95 metros do pavimento acabado);

dimensões 47,60 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Rampas de acesso de ambos os lados;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

implantação de portas automáticas, catracas e toda infraestrutura necessária para o 
adequado funcionamento dos sistemas de comunicação.

5.3 - Implantação de parada convencional. De acordo com o padrão estabelecido para 
os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada para o siste-
ma convencional no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendimen-
to, com as seguintes características básicas:

estrutura metálica, conforme projeto padrão;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma baixa (0,28 metros do pavimento acabado);

dimensões 20,00 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

5.4 - Implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica no entorno das pa-
radas;

5.5 - Execução de baias para parada de ônibus em pavimento de concreto, conforme 
padrão a ser fornecido pela EMDEC;

OBS: Os subitens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 correspondem ao valor total estimado de 
708978,50377176 UFICs.

Contrapartida Complementar - Solicitada através do Prot. 2018/18/130
5.6 - Esclarecemos que com a execução parcial do dispositivo de entroncamento na 
Avenida Camucim a conversão à esquerda no sentido centro-bairro não será permitida. 
O acesso ao empreendimento em estudo seria realizado através do looping de qua-
dra no loteamento Residencial São José, através das ruas José Sebastião Napole, Rua 
Yolanda Aparecida Bressan, Rua Clésio Antunes de Vasconcelos e Rua José da Silva 
Quitério, acrescentando aproximadamente 1 km ao percurso. Em vista do exposto, 
sugerimos a implantação completa do dispositivo. A aprovação dos projetos referente 
ao dispositivo e respectiva emissão da ordem de serviço deverá ser realizada e dispo-
nibilizada ao empreendedor pela EMDEC, no valor estimado de 99256,990528047 
UFICs;

OBS: Quanto ao presente subitem informamos que parte do dispositivo indicado já 
faz parte das obras do loteamento denominado "Residencial Fazenda Lagoa" estando 
as mesmas devidamente garantidas pelo decreto de aprovação do loteamento e res-
pectiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao com-
plemento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.7 - Elaborar os projetos executivos de duplicação da Avenida Camucim e do corre-
dor exclusivo de ônibus, no trecho compreendido entre a Avenida Aglaia e Rua José 
da Silva Quitério. Deverão ser elaborados os projetos executivos de geometria, ter-
raplanagem, drenagem, sinalização viária, urbanismo e bacia de detenção de águas 
pluviais. Os projetos deverão ser compatibilizados com o viário a ser implantado pelo 
BRT, no valor estimado de 70897,850377176 UFICs. A aprovação dos projetos refe-
rente à duplicação da Avenida Camucim deverá ser realizada pela EMDEC.

5.8 - Implantar a duplicação da Avenida Camucim no trecho compreendido entre aA-
venida Aglaia e Rua José da Silva Quitério, com guias, sarjetas, calçadas de pedestres 
e pavimentação asfáltica tipo IIICA, indicada pela Prefeitura Municipal de Campinas 
para veículos pesados. Considerando que a municipalidade irá implantar o corredor 
BRT o empreendedor deverá executar, neste trecho, duas faixas de rolamento por sen-
tido, contíguas ao corredor BRT, no valor estimado de 496284,95264023 UFICs.A 

emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.

OBS:Quanto ao presente subitem, informamos que parte da obra já faz parte das obras 
do loteamento denominado "Residencial Fazenda da Lagoa" (Avenida 02) estando as 
mesmas devidamente garantidas pelo Decreto de aprovação do loteamento e respec-
tiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao comple-
mento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.9.Considerando que a duplicação da Avenida Camucim e o dispositivo viário atin-
gem áreas de propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 
do 3º CRI, caberá ao empreendedor providenciar a transferência da propriedade ao 
município através de doação ou desapropriação amigável;  

5.10 - Implantar a bacia de detenção para o escoamento das águas pluviais advindas 
do viário a ser executado, a fim de evitar a formação de erosão, sendo que este sis-
tema provisório será conectado futuramente ao sistema de drenagem projetado para 
propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 do 3º CRI. A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.; Acrescentar o valor de execução da obra - Orçamento realizado pela Hm no 
valor estimado de 77479,606942317 UFICs;

5.11. Remanejar os postes de energia da CPFL existentes ao longo do trecho que com-
preende a Rua Aglaia e a Estação Vida Nova, que viabilize a execução da obra do 
BRT.Os projetos, autorizações e aprovações deverão ser providenciados pela EMDEC 
e disponibilizado ao empreendedor, no valor estimado de 238216,77726731 UFICs.  

OBS: Caso as contrapartidas indicadas nos subitens 5.1 a 5.11 tenham sido exe-
cutadas através dos pareceres finais nº 14, 15, 16, 17, 18/2018 e 09, 11, 12, 13 e 
14/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 à 85; prot. nº 2018/18/86 à 92; 
prot. nº 2018/18/93 à 99; prot. nº 2018/18/100 à 106 e prot. nº 2018/18/107 à 113 - 
HM 13 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e prot. nº 2018/18/129 à 135; prot. nº 
2018/18/143 à 149; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. nº 2018/18/157 à 163 e prot. nº 
2018/18/164 à 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., estará este em-
preendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, será necessário 
o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER: Pelos elementos apresentados (protocolo nº. 2018/18/142) é possível 
constatar que o loteamento Residencial Fazenda Lagoa, que dará origem ao lote onde 
se pretende instalar o empreendimento do tipo EHIS, não se acha aprovado e regis-
trado.
 Diante disso, a aprovação do empreendimento EHIS deverá ser condicionada à 
aprovação e ao registro do loteamento Residencial Fazenda Lagoa.
  Ressaltamos que qualquer análise que se faça visando o estudo de viabilidade do 
empreendimento a ser implantado sobre futuro lote não garantirá a configuração do 
lote (medidas, áreas, confrontações, formato), do sistema viário e das demais áreas 
públicas.
  O projeto do parcelamento é analisado em outra instância, pelos setores compe-
tentes do Município e do GRAPROHAB e os lotes e o sistema viário e as demais 
áreas destinadas ao uso público só passarão a ter existência jurídica com o registro 
do loteamento.
  Diante disso, a análise realizada neste momento pelo GAPE poderá sofrer profundas 
alterações se os órgãos responsáveis pelo parcelamento fizerem exigências que con-
flitem com as indicações feitas pelo Grupo. Eventuais alterações na configuração dos 
lotes poderá implicar alteração nas análises feitas pelo GAPE. Por outro lado, caberá 
ao interessado apresentar aos setores responsáveis pela análise do parcelamento as 
exigências formuladas pelo GAPE para que tomem conhecimento que lotes resultan-
tes do parcelamento serão destinados a habitações multifamiliares e empreendimentos 
que causam impactos, razão pela qual o loteamento deverá apresentar conformação 
específica.
 Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados as faixas 1 e 2 do PMCMV,nos seguintes termos:
Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
 Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa Minha Vida são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus 
dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que tra-
ta o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
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Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
  Desta forma, o interessado deve tomar conhecimento do disposto no art. 60 da Lei 
189/18.
  Quanto à  contrapartida prevista no art. 23 da Lei 10410/00, caso o empreendimento 
não se subsuma à hipótese de isenção estabelecida pelo art. 4º da Lei 13.580/09, 
deverá promover o pagamento do valor correspondente a 3,5% (três e meio por cen-
to) do valor do empreendimento junto ao FUNDAP para viabilizar a aprovação do 
condomínio pretendido.
  Por fim destacamos que caso o empreendimento seja viável e havendo interesse 
em implantá-lo, a empresa deverá celebrar Termo de Acordo e Compromisso com 
o Município e, em tal instrumento, a representação deverá ser feita nos termos das 
cláusulas 10ª e 11ª do Contrato Social.    
  Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verificar 
as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

7.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo 
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 
00011 / 2019              
                  CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal 
nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00143, 2018/18/00144, 

2018/18/00145, 2018/18/00146, 2018/18/00147, 2018/18/00148, 
2018/18/00149 e 2018/10/39418. Interessado: HM 27 Empreendimento 

Imobiliário SPE Ltda
EMPREENDIMENTO

 Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
em Zona 03, situado à Rua 06 do Residencial Fazenda Lagoa, Lote 01, Quadra C 
da Gleba 81, Quarteirão 30.027, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.34.72.0001.00000, com área do terreno de 10.000,00 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 08 (oito) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimento, resultando 160 (cento e sessenta) Unidades Habitacionais, com 
área total construída de 8.048,45 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/144, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas), e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/15207), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 81, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Fazenda Lagoa", é possível a produção das unida-
des habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 15/11/15207) do pro-
jeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Fazenda Lagoa".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 
a 142; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. 2018/18/157 a 163 e prot. nº 2018/18/164 à 
170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente  a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Considerando que a área em questão está inserida em área estratégica estabe-
lecida pelo Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0090/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANSP/EMDEC
PARECER:O principal acesso viário ao empreendimento é realizado pela Rua 02.
  O sistema viário do entorno necessita das seguintes adaptações para absorver a nova 
demanda gerada pelo empreendimento:
  Considerando a necessidade de oferecer um transporte público eficiente e de qua-
lidade à população que irá ocupar a área do futuro empreendimento, solicitamos a 
execução  das seguintes intervenções:

5.1 - Elaboração dos projetos executivos das paradas BRT e convencional citadas 
abaixo compreendendo projeto arquitetônico, fundações, estrutural cobertura e insta-
lações elétricas pelo empreendedor e a aprovação dos mesmos e emissão da ordem de 
serviço pela EMDEC;

5.2 - Implantação da Parada BRT (Bus Rapid Transit). De acordo com o padrão esta-
belecido para os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada 
típica no padrão BRT no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendi-
mento, com as seguintes características básicas:

Estrutura de concreto e metálica, conforme projeto padrão;

fechamento em vidro temperado e transparente;

cobertura com telhas termo acústicas e policarbonato;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma alta (0,95 metros do pavimento acabado);

dimensões 47,60 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Rampas de acesso de ambos os lados;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

implantação de portas automáticas, catracas e toda infraestrutura necessária para o 
adequado funcionamento dos sistemas de comunicação.

5.3 - Implantação de parada convencional. De acordo com o padrão estabelecido para 
os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada para o siste-
ma convencional no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendimen-
to, com as seguintes características básicas:

estrutura metálica, conforme projeto padrão;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);
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plataforma baixa (0,28 metros do pavimento acabado);

dimensões 20,00 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

5.4 - Implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica no entorno das pa-
radas;

5.5 - Execução de baias para parada de ônibus em pavimento de concreto, conforme 
padrão a ser fornecido pela EMDEC;

OBS: Os subitens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 correspondem ao valor total estimado de 
708978,50377176 UFICs.

Contrapartida Complementar - Solicitada através do Prot. 2018/18/130
5.6 - Esclarecemos que com a execução parcial do dispositivo de entroncamento na 
Avenida Camucim a conversão à esquerda no sentido centro-bairro não será permitida. 
O acesso ao empreendimento em estudo seria realizado através do looping de qua-
dra no loteamento Residencial São José, através das ruas José Sebastião Napole, Rua 
Yolanda Aparecida Bressan, Rua Clésio Antunes de Vasconcelos e Rua José da Silva 
Quitério, acrescentando aproximadamente 1 km ao percurso. Em vista do exposto, 
sugerimos a implantação completa do dispositivo. A aprovação dos projetos referente 
ao dispositivo e respectiva emissão da ordem de serviço deverá ser realizada e dispo-
nibilizada ao empreendedor pela EMDEC, no valor estimado de 99256,990528047;

OBS: Quanto ao presente subitem informamos que parte do dispositivo indicado já 
faz parte das obras do loteamento denominado "Residencial Fazenda Lagoa" estando 
as mesmas devidamente garantidas pelo decreto de aprovação do loteamento e res-
pectiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao com-
plemento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.7 - Elaborar os projetos executivos de duplicação da Avenida Camucim e do corre-
dor exclusivo de ônibus, no trecho compreendido entre a Avenida Aglaia e Rua José 
da Silva Quitério. Deverão ser elaborados os projetos executivos de geometria, ter-
raplanagem, drenagem, sinalização viária, urbanismo e bacia de detenção de águas 
pluviais. Os projetos deverão ser compatibilizados com o viário a ser implantado pelo 
BRT, no valor estimado de 70897,850377176 UFICs. A aprovação dos projetos refe-
rente à duplicação da Avenida Camucim deverá ser realizada pela EMDEC.

5.8 - Implantar a duplicação da Avenida Camucim no trecho compreendido entre aA-
venida Aglaia e Rua José da Silva Quitério, com guias, sarjetas, calçadas de pedestres 
e pavimentação asfáltica tipo IIICA, indicada pela Prefeitura Municipal de Campinas 
para veículos pesados. Considerando que a municipalidade irá implantar o corredor 
BRT o empreendedor deverá executar, neste trecho, duas faixas de rolamento por sen-
tido, contíguas ao corredor BRT, no valor estimado de 496284,95264023 UFICs.A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.

OBS:Quanto ao presente subitem, informamos que parte da obra já faz parte das obras 
do loteamento denominado "Residencial Fazenda da Lagoa" (Avenida 02) estando as 
mesmas devidamente garantidas pelo Decreto de aprovação do loteamento e respec-
tiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao comple-
mento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.9.Considerando que a duplicação da Avenida Camucim e o dispositivo viário atin-
gem áreas de propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 
do 3º CRI, caberá ao empreendedor providenciar a transferência da propriedade ao 
município através de doação ou desapropriação amigável;  

5.10 - Implantar a bacia de detenção para o escoamento das águas pluviais advindas 
do viário a ser executado, a fim de evitar a formação de erosão, sendo que este sis-
tema provisório será conectado futuramente ao sistema de drenagem projetado para 
propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 do 3º CRI. A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.; Acrescentar o valor de execução da obra - Orçamento realizado pela Hm no 
valor estimado de 77479,606942317 UFICs;

5.11. Remanejar os postes de energia da CPFL existentes ao longo do trecho que com-
preende a Rua Aglaia e a Estação Vida Nova, que viabilize a execução da obra do 
BRT.Os projetos, autorizações e aprovações deverão ser providenciados pela EMDEC 
e disponibilizado ao empreendedor, no valor estimado de 238216,77726731 UFICs.  

OBS: Caso as contrapartidas indicadas nos subitens 5.1 a 5.11 tenham sido exe-
cutadas através dos pareceres finais nº 14, 15, 16, 17, 18/2018 e 09, 10, 12, 13 e 
14/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 à 85; prot. nº 2018/18/86 à 92; 
prot. nº 2018/18/93 à 99; prot. nº 2018/18/100 à 106 e prot. nº 2018/18/107 à 113 - 
HM 13 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e prot. nº 2018/18/129 à 135; prot. nº 
2018/18/136 à 142; prot. nº 2018/18/150 à 156; prot. nº 2018/18/157 à 163 e prot. nº 
2018/18/164 à 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., estará este em-
preendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, será necessário 
o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER: Pelos elementos apresentados (protocolo nº. 2018/18/149) é possível 
constatar que o loteamento Residencial Fazenda Lagoa, que dará origem ao lote onde 
se pretende instalar o empreendimento do tipo EHIS, não se acha aprovado e regis-
trado.
 Diante disso, a aprovação do empreendimento EHIS deverá ser condicionada à 
aprovação e ao registro do loteamento Residencial Fazenda Lagoa.
  Ressaltamos que qualquer análise que se faça visando o estudo de viabilidade do 
empreendimento a ser implantado sobre futuro lote não garantirá a configuração do 
lote (medidas, áreas, confrontações, formato), do sistema viário e das demais áreas 
públicas.
  O projeto do parcelamento é analisado em outra instância, pelos setores compe-
tentes do Município e do GRAPROHAB e os lotes e o sistema viário e as demais 
áreas destinadas ao uso público só passarão a ter existência jurídica com o registro 
do loteamento.
  Diante disso, a análise realizada neste momento pelo GAPE poderá sofrer profundas 
alterações se os órgãos responsáveis pelo parcelamento fizerem exigências que con-
flitem com as indicações feitas pelo Grupo. Eventuais alterações na configuração dos 
lotes poderá implicar alteração nas análises feitas pelo GAPE. Por outro lado, caberá 

ao interessado apresentar aos setores responsáveis pela análise do parcelamento as 
exigências formuladas pelo GAPE para que tomem conhecimento que lotes resultan-
tes do parcelamento serão destinados a habitações multifamiliares e empreendimentos 
que causam impactos, razão pela qual o loteamento deverá apresentar conformação 
específica.
 Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados as faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
 Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa Minha Vida são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus 
dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que tra-
ta o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
  Desta forma, o interessado deve tomar conhecimento do disposto no art. 60 da Lei 
189/18.
  Quanto à  contrapartida prevista no art. 23 da Lei 10410/00, caso o empreendimento 
não se subsuma à hipótese de isenção estabelecida pelo art. 4º da Lei 13.580/09, 
deverá promover o pagamento do valor correspondente a 3,5% (três e meio por cen-
to) do valor do empreendimento junto ao FUNDAP para viabilizar a aprovação do 
condomínio pretendido.
  Por fim destacamos que caso o empreendimento seja viável e havendo interesse 
em implantá-lo, a empresa deverá celebrar Termo de Acordo e Compromisso com 
o Município e, em tal instrumento, a representação deverá ser feita nos termos das 
cláusulas 10ª e 11ª do Contrato Social.    
  Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verificar 
as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

7.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 
00012 / 2019              
                  CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal 
nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00150, 2018/18/00151, 

2018/18/00152, 2018/18/00153, 2018/18/00154, 2018/18/00155, 
2018/18/00156 e 2018/10/39418. Interessado: HM 27 Empreendimento 

Imobiliário SPE Ltda.
EMPREENDIMENTO
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  Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
em Zona 03, situado à Rua 8 do Residencial Fazenda Lagoa, Lote 11, Quadra C 
da Gleba 81, Quarteirão 30.027, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.34.72.0001.00000, com área do terreno de 9.482,38 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 08 (oito) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimento, resultando 160 (cento e sessenta) Unidades Habitacionais, com 
área total construída de 8.048,45 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/151, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas), e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/15207), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 81, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Fazenda Lagoa", é possível a produção das unida-
des habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 15/11/15207) do pro-
jeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Fazenda Lagoa".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 
a 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. 2018/18/157 a 163 e prot. nº 2018/18/164 à 
170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente  a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Considerando que a área em questão está inserida em área estratégica estabe-
lecida pelo Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0091/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANSP/EMDEC
PARECER:O principal acesso viário ao empreendimento é realizado pela Rua 02.
  O sistema viário do entorno necessita das seguintes adaptações para absorver a nova 
demanda gerada pelo empreendimento:
  Considerando a necessidade de oferecer um transporte público eficiente e de qua-
lidade à população que irá ocupar a área do futuro empreendimento, solicitamos a 
execução  das seguintes intervenções:

5.1 - Elaboração dos projetos executivos das paradas BRT e convencional citadas 
abaixo compreendendo projeto arquitetônico, fundações, estrutural cobertura e insta-
lações elétricas pelo empreendedor e a aprovação dos mesmos e emissão da ordem de 
serviço pela EMDEC;

5.2 - Implantação da Parada BRT (Bus Rapid Transit). De acordo com o padrão esta-
belecido para os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada 
típica no padrão BRT no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendi-
mento, com as seguintes características básicas:

Estrutura de concreto e metálica, conforme projeto padrão;

fechamento em vidro temperado e transparente;

cobertura com telhas termo acústicas e policarbonato;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma alta (0,95 metros do pavimento acabado);

dimensões 47,60 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Rampas de acesso de ambos os lados;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

implantação de portas automáticas, catracas e toda infraestrutura necessária para o 
adequado funcionamento dos sistemas de comunicação.

5.3 - Implantação de parada convencional. De acordo com o padrão estabelecido para 
os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada para o siste-
ma convencional no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendimen-
to, com as seguintes características básicas:

estrutura metálica, conforme projeto padrão;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma baixa (0,28 metros do pavimento acabado);

dimensões 20,00 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

5.4 - Implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica no entorno das pa-
radas;

5.5 - Execução de baias para parada de ônibus em pavimento de concreto, conforme 
padrão a ser fornecido pela EMDEC;

OBS: Os subitens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 correspondem ao valor total estimado de 
708978,50377176 UFICs.

Contrapartida Complementar - Solicitada através do Prot. 2018/18/130
5.6 - Esclarecemos que com a execução parcial do dispositivo de entroncamento na 
Avenida Camucim a conversão à esquerda no sentido centro-bairro não será permitida. 
O acesso ao empreendimento em estudo seria realizado através do looping de qua-
dra no loteamento Residencial São José, através das ruas José Sebastião Napole, Rua 
Yolanda Aparecida Bressan, Rua Clésio Antunes de Vasconcelos e Rua José da Silva 
Quitério, acrescentando aproximadamente 1 km ao percurso. Em vista do exposto, 
sugerimos a implantação completa do dispositivo. A aprovação dos projetos referente 
ao dispositivo e respectiva emissão da ordem de serviço deverá ser realizada e dispo-
nibilizada ao empreendedor pela EMDEC, no valor estimado de 99256,990528047 
UFICs;

OBS: Quanto ao presente subitem informamos que parte do dispositivo indicado já 
faz parte das obras do loteamento denominado "Residencial Fazenda Lagoa" estando 
as mesmas devidamente garantidas pelo decreto de aprovação do loteamento e res-
pectiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao com-
plemento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.7 - Elaborar os projetos executivos de duplicação da Avenida Camucim e do corre-
dor exclusivo de ônibus, no trecho compreendido entre a Avenida Aglaia e Rua José 
da Silva Quitério. Deverão ser elaborados os projetos executivos de geometria, ter-
raplanagem, drenagem, sinalização viária, urbanismo e bacia de detenção de águas 
pluviais. Os projetos deverão ser compatibilizados com o viário a ser implantado pelo 
BRT, no valor estimado de 70897,850377176 UFICs. A aprovação dos projetos refe-
rente à duplicação da Avenida Camucim deverá ser realizada pela EMDEC.

5.8 - Implantar a duplicação da Avenida Camucim no trecho compreendido entre aA-
venida Aglaia e Rua José da Silva Quitério, com guias, sarjetas, calçadas de pedestres 
e pavimentação asfáltica tipo IIICA, indicada pela Prefeitura Municipal de Campinas 
para veículos pesados. Considerando que a municipalidade irá implantar o corredor 
BRT o empreendedor deverá executar, neste trecho, duas faixas de rolamento por sen-
tido, contíguas ao corredor BRT, no valor estimado de 496284,95264023 UFICs.A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.

OBS:Quanto ao presente subitem, informamos que parte da obra já faz parte das obras 
do loteamento denominado "Residencial Fazenda da Lagoa" (Avenida 02) estando as 
mesmas devidamente garantidas pelo Decreto de aprovação do loteamento e respec-
tiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao comple-
mento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.
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5.9.Considerando que a duplicação da Avenida Camucim e o dispositivo viário atin-
gem áreas de propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 
do 3º CRI, caberá ao empreendedor providenciar a transferência da propriedade ao 
município através de doação ou desapropriação amigável;  

5.10 - Implantar a bacia de detenção para o escoamento das águas pluviais advindas 
do viário a ser executado, a fim de evitar a formação de erosão, sendo que este sis-
tema provisório será conectado futuramente ao sistema de drenagem projetado para 
propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 do 3º CRI. A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.; Acrescentar o valor de execução da obra - Orçamento realizado pela Hm no 
valor estimado de 77479,606942317 UFICs;

5.11. Remanejar os postes de energia da CPFL existentes ao longo do trecho que com-
preende a Rua Aglaia e a Estação Vida Nova, que viabilize a execução da obra do 
BRT.Os projetos, autorizações e aprovações deverão ser providenciados pela EMDEC 
e disponibilizado ao empreendedor, no valor estimado de 238216,77726731 UFICs.  

OBS: Caso as contrapartidas indicadas nos subitens 5.1 a 5.11 tenham sido exe-
cutadas através dos pareceres finais nº 14, 15, 16, 17, 18/2018 e 09, 10, 11, 13 e 
14/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 à 85; prot. nº 2018/18/86 à 92; 
prot. nº 2018/18/93 à 99; prot. nº 2018/18/100 à 106 e prot. nº 2018/18/107 à 113 - 
HM 13 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e prot. nº 2018/18/129 à 135; prot. nº 
2018/18/136 à 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. nº 2018/18/157 à 163 e prot. nº 
2018/18/164 à 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., estará este em-
preendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, será necessário 
o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER: Pelos elementos apresentados (protocolo nº. 2018/18/156) é possível 
constatar que o loteamento Residencial Fazenda Lagoa, que dará origem ao lote onde 
se pretende instalar o empreendimento do tipo EHIS, não se acha aprovado e regis-
trado.
 Diante disso, a aprovação do empreendimento EHIS deverá ser condicionada à 
aprovação e ao registro do loteamento Residencial Fazenda Lagoa.
  Ressaltamos que qualquer análise que se faça visando o estudo de viabilidade do 
empreendimento a ser implantado sobre futuro lote não garantirá a configuração do 
lote (medidas, áreas, confrontações, formato), do sistema viário e das demais áreas 
públicas.
  O projeto do parcelamento é analisado em outra instância, pelos setores compe-
tentes do Município e do GRAPROHAB e os lotes e o sistema viário e as demais 
áreas destinadas ao uso público só passarão a ter existência jurídica com o registro 
do loteamento.
  Diante disso, a análise realizada neste momento pelo GAPE poderá sofrer profundas 
alterações se os órgãos responsáveis pelo parcelamento fizerem exigências que con-
flitem com as indicações feitas pelo Grupo. Eventuais alterações na configuração dos 
lotes poderá implicar alteração nas análises feitas pelo GAPE. Por outro lado, caberá 
ao interessado apresentar aos setores responsáveis pela análise do parcelamento as 
exigências formuladas pelo GAPE para que tomem conhecimento que lotes resultan-
tes do parcelamento serão destinados a habitações multifamiliares e empreendimentos 
que causam impactos, razão pela qual o loteamento deverá apresentar conformação 
específica.
 Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados as faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
 Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa Minha Vida são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus 
dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que tra-
ta o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
  Desta forma, o interessado deve tomar conhecimento do disposto no art. 60 da Lei 
189/18.
  Quanto à  contrapartida prevista no art. 23 da Lei 10410/00, caso o empreendimento 
não se subsuma à hipótese de isenção estabelecida pelo art. 4º da Lei 13.580/09, 
deverá promover o pagamento do valor correspondente a 3,5% (três e meio por cen-

to) do valor do empreendimento junto ao FUNDAP para viabilizar a aprovação do 
condomínio pretendido.
  Por fim destacamos que caso o empreendimento seja viável e havendo interesse 
em implantá-lo, a empresa deverá celebrar Termo de Acordo e Compromisso com 
o Município e, em tal instrumento, a representação deverá ser feita nos termos das 
cláusulas 10ª e 11ª do Contrato Social.    
  Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verificar 
as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

7.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 
00013 / 2019              
                  CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal 
nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00157, 2018/18/00158, 

2018/18/00159, 2018/18/00160, 2018/18/00161, 2018/18/00162, 
2018/18/00163 e 2018/10/39418. Interessado: HM 27 Empreendimento 

Imobiliário SPE Ltda.
EMPREENDIMENTO

  Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
em Zona 03, situado à Rua 7 do Residencial Fazenda Lagoa, Lote 01, Quadra D 
da Gleba 81, Quarteirão 30.027, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.34.72.0001.00000, com área do terreno de 10.000,00 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 08 (oito) blocos com térreo mais 04 
(quatro) pavimento, resultando 160 (cento e sessenta) Unidades Habitacionais, com 
área total construída de 8.048,45 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/158, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas), e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/15207), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 81, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Fazenda Lagoa", é possível a produção das unida-
des habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
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do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 15/11/15207) do pro-
jeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Fazenda Lagoa".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 
a 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. 2018/18/150 a 156 e prot. nº 2018/18/164 à 
170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente  a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Considerando que a área em questão está inserida em área estratégica estabe-
lecida pelo Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0092/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANSP/EMDEC
PARECER:O principal acesso viário ao empreendimento é realizado pela Rua 02.
  O sistema viário do entorno necessita das seguintes adaptações para absorver a nova 
demanda gerada pelo empreendimento:
  Considerando a necessidade de oferecer um transporte público eficiente e de qua-
lidade à população que irá ocupar a área do futuro empreendimento, solicitamos a 
execução  das seguintes intervenções:

5.1 - Elaboração dos projetos executivos das paradas BRT e convencional citadas 
abaixo compreendendo projeto arquitetônico, fundações, estrutural cobertura e insta-
lações elétricas pelo empreendedor e a aprovação dos mesmos e emissão da ordem de 
serviço pela EMDEC;

5.2 - Implantação da Parada BRT (Bus Rapid Transit). De acordo com o padrão esta-
belecido para os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada 
típica no padrão BRT no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendi-
mento, com as seguintes características básicas:

Estrutura de concreto e metálica, conforme projeto padrão;

fechamento em vidro temperado e transparente;

cobertura com telhas termo acústicas e policarbonato;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma alta (0,95 metros do pavimento acabado);

dimensões 47,60 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Rampas de acesso de ambos os lados;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

implantação de portas automáticas, catracas e toda infraestrutura necessária para o 
adequado funcionamento dos sistemas de comunicação.

5.3 - Implantação de parada convencional. De acordo com o padrão estabelecido para 
os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada para o siste-
ma convencional no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendimen-
to, com as seguintes características básicas:

estrutura metálica, conforme projeto padrão;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma baixa (0,28 metros do pavimento acabado);

dimensões 20,00 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

5.4 - Implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica no entorno das pa-
radas;

5.5 - Execução de baias para parada de ônibus em pavimento de concreto, conforme 

padrão a ser fornecido pela EMDEC;

OBS: Os subitens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 correspondem ao valor total estimado de 
708978,50377176 UFICs.

Contrapartida Complementar - Solicitada através do Prot. 2018/18/130
5.6 - Esclarecemos que com a execução parcial do dispositivo de entroncamento na 
Avenida Camucim a conversão à esquerda no sentido centro-bairro não será permitida. 
O acesso ao empreendimento em estudo seria realizado através do looping de qua-
dra no loteamento Residencial São José, através das ruas José Sebastião Napole, Rua 
Yolanda Aparecida Bressan, Rua Clésio Antunes de Vasconcelos e Rua José da Silva 
Quitério, acrescentando aproximadamente 1 km ao percurso. Em vista do exposto, 
sugerimos a implantação completa do dispositivo. A aprovação dos projetos referente 
ao dispositivo e respectiva emissão da ordem de serviço deverá ser realizada e dispo-
nibilizada ao empreendedor pela EMDEC, no valor estimado de 99256,990528047 
UFICs;

OBS: Quanto ao presente subitem informamos que parte do dispositivo indicado já 
faz parte das obras do loteamento denominado "Residencial Fazenda Lagoa" estando 
as mesmas devidamente garantidas pelo decreto de aprovação do loteamento e res-
pectiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao com-
plemento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.7 - Elaborar os projetos executivos de duplicação da Avenida Camucim e do corre-
dor exclusivo de ônibus, no trecho compreendido entre a Avenida Aglaia e Rua José 
da Silva Quitério. Deverão ser elaborados os projetos executivos de geometria, ter-
raplanagem, drenagem, sinalização viária, urbanismo e bacia de detenção de águas 
pluviais. Os projetos deverão ser compatibilizados com o viário a ser implantado pelo 
BRT, no valor estimado de 70897,850377176 UFICs. A aprovação dos projetos refe-
rente à duplicação da Avenida Camucim deverá ser realizada pela EMDEC.

5.8 - Implantar a duplicação da Avenida Camucim no trecho compreendido entre aA-
venida Aglaia e Rua José da Silva Quitério, com guias, sarjetas, calçadas de pedestres 
e pavimentação asfáltica tipo IIICA, indicada pela Prefeitura Municipal de Campinas 
para veículos pesados. Considerando que a municipalidade irá implantar o corredor 
BRT o empreendedor deverá executar, neste trecho, duas faixas de rolamento por sen-
tido, contíguas ao corredor BRT, no valor estimado de 496284,95264023 UFICs.A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.

OBS:Quanto ao presente subitem, informamos que parte da obra já faz parte das obras 
do loteamento denominado "Residencial Fazenda da Lagoa" (Avenida 02) estando as 
mesmas devidamente garantidas pelo Decreto de aprovação do loteamento e respec-
tiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao comple-
mento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.9.Considerando que a duplicação da Avenida Camucim e o dispositivo viário atin-
gem áreas de propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 
do 3º CRI, caberá ao empreendedor providenciar a transferência da propriedade ao 
município através de doação ou desapropriação amigável;  

5.10 - Implantar a bacia de detenção para o escoamento das águas pluviais advindas 
do viário a ser executado, a fim de evitar a formação de erosão, sendo que este sis-
tema provisório será conectado futuramente ao sistema de drenagem projetado para 
propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 do 3º CRI. A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.; Acrescentar o valor de execução da obra - Orçamento realizado pela Hm no 
valor estimado de 77479,606942317 UFICs;

5.11. Remanejar os postes de energia da CPFL existentes ao longo do trecho que com-
preende a Rua Aglaia e a Estação Vida Nova, que viabilize a execução da obra do 
BRT.Os projetos, autorizações e aprovações deverão ser providenciados pela EMDEC 
e disponibilizado ao empreendedor, no valor estimado de 238216,77726731 UFICs.  

OBS: Caso as contrapartidas indicadas nos subitens 5.1 a 5.11 tenham sido exe-
cutadas através dos pareceres finais nº 14, 15, 16, 17, 18/2018 e 09, 10, 11, 12 e 
14/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 à 85; prot. nº 2018/18/86 à 92; 
prot. nº 2018/18/93 à 99; prot. nº 2018/18/100 à 106 e prot. nº 2018/18/107 à 113 - 
HM 13 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e prot. nº 2018/18/129 à 135; prot. nº 
2018/18/136 à 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. nº 2018/18/150 à 156 e prot. nº 
2018/18/164 à 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., estará este em-
preendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, será necessário 
o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER: Pelos elementos apresentados (protocolo nº. 2018/18/163) é possível 
constatar que o loteamento Residencial Fazenda Lagoa, que dará origem ao lote onde 
se pretende instalar o empreendimento do tipo EHIS, não se acha aprovado e regis-
trado.
 Diante disso, a aprovação do empreendimento EHIS deverá ser condicionada à 
aprovação e ao registro do loteamento Residencial Fazenda Lagoa.
  Ressaltamos que qualquer análise que se faça visando o estudo de viabilidade do 
empreendimento a ser implantado sobre futuro lote não garantirá a configuração do 
lote (medidas, áreas, confrontações, formato), do sistema viário e das demais áreas 
públicas.
  O projeto do parcelamento é analisado em outra instância, pelos setores compe-
tentes do Município e do GRAPROHAB e os lotes e o sistema viário e as demais 
áreas destinadas ao uso público só passarão a ter existência jurídica com o registro 
do loteamento.
  Diante disso, a análise realizada neste momento pelo GAPE poderá sofrer profundas 
alterações se os órgãos responsáveis pelo parcelamento fizerem exigências que con-
flitem com as indicações feitas pelo Grupo. Eventuais alterações na configuração dos 
lotes poderá implicar alteração nas análises feitas pelo GAPE. Por outro lado, caberá 
ao interessado apresentar aos setores responsáveis pela análise do parcelamento as 
exigências formuladas pelo GAPE para que tomem conhecimento que lotes resultan-
tes do parcelamento serão destinados a habitações multifamiliares e empreendimentos 
que causam impactos, razão pela qual o loteamento deverá apresentar conformação 
específica.
 Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados as faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
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garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
 Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa Minha Vida são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus 
dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que tra-
ta o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
  Desta forma, o interessado deve tomar conhecimento do disposto no art. 60 da Lei 
189/18.
Quanto à  contrapartida prevista no art. 23 da Lei 10410/00, caso o empreendimento 
não se subsuma à hipótese de isenção estabelecida pelo art. 4º da Lei 13.580/09, 
deverá promover o pagamento do valor correspondente a 3,5% (três e meio por 
cento) do valor do empreendimento junto ao FUNDAP para viabilizar a aprovação 
do condomínio pretendido.
  Por fim destacamos que caso o empreendimento seja viável e havendo interesse 
em implantá-lo, a empresa deverá celebrar Termo de Acordo e Compromisso com 
o Município e, em tal instrumento, a representação deverá ser feita nos termos das 
cláusulas 10ª e 11ª do Contrato Social.    
  Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verificar 
as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do proje-
to, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

7.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data 
de sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 
00014 / 2019              
                  CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal 
nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00164, 2018/18/00165, 

2018/18/00166, 2018/18/00167, 2018/18/00168, 2018/18/00169, 
2018/18/00170 e 2018/10/39418. Interessado: HM 27 Empreendimento 

Imobiliário SPE Ltda.
EMPREENDIMENTO

 Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
em Zona 03, situado à Rua 7 do Residencial Fazenda Lagoa, Lote 02, Quadra D 
da Gleba 81, Quarteirão 30.027, Bairro Campo Redondo, Código Cartográfico: 
3361.34.72.0001.00000, com área do terreno de 10.000,00 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 08 (oito) blocos com térreo mais 04 

(quatro) pavimento, resultando 160 (cento e sessenta) Unidades Habitacionais, com 
área total construída de 8.048,45 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/165, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas), e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.15/11/15207), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 81, Qt. 
30.027, denominado "Residencial Fazenda Lagoa", é possível a produção das unida-
des habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para a 
emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverá ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverá respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 15/11/15207) do pro-
jeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Fazenda Lagoa".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 
a 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. 2018/18/150 a 156 e prot. nº 2018/18/157 à 
163 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e prot. 2018/18/171 a 177; 
prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente  a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Considerando que a área em questão está inserida em área estratégica estabe-
lecida pelo Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0093/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANSP/EMDEC
PARECER:O principal acesso viário ao empreendimento é realizado pela Rua 02.
  O sistema viário do entorno necessita das seguintes adaptações para absorver a nova 
demanda gerada pelo empreendimento:
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  Considerando a necessidade de oferecer um transporte público eficiente e de qua-
lidade à população que irá ocupar a área do futuro empreendimento, solicitamos a 
execução  das seguintes intervenções:

5.1 - Elaboração dos projetos executivos das paradas BRT e convencional citadas 
abaixo compreendendo projeto arquitetônico, fundações, estrutural cobertura e insta-
lações elétricas pelo empreendedor e a aprovação dos mesmos e emissão da ordem de 
serviço pela EMDEC;

5.2 - Implantação da Parada BRT (Bus Rapid Transit). De acordo com o padrão esta-
belecido para os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada 
típica no padrão BRT no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendi-
mento, com as seguintes características básicas:

Estrutura de concreto e metálica, conforme projeto padrão;

fechamento em vidro temperado e transparente;

cobertura com telhas termo acústicas e policarbonato;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma alta (0,95 metros do pavimento acabado);

dimensões 47,60 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Rampas de acesso de ambos os lados;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

implantação de portas automáticas, catracas e toda infraestrutura necessária para o 
adequado funcionamento dos sistemas de comunicação.

5.3 - Implantação de parada convencional. De acordo com o padrão estabelecido para 
os corredores BRT, deverá ser executada pelo empreendedor uma parada para o siste-
ma convencional no canteiro central da Avenida Camucim, na área do empreendimen-
to, com as seguintes características básicas:

estrutura metálica, conforme projeto padrão;

piso em granito e dispositivos de acessibilidade (rampa, piso tátil, corrimão);

plataforma baixa (0,28 metros do pavimento acabado);

dimensões 20,00 metros de comprimento por 5,00 metros de largura;

Iluminação, sistema elétrico e de captação de águas pluviais;

5.4 - Implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica no entorno das pa-
radas;

5.5 - Execução de baias para parada de ônibus em pavimento de concreto, conforme 
padrão a ser fornecido pela EMDEC;

OBS: Os subitens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 correspondem ao valor total estimado de 
708978,50377176 UFICs.

Contrapartida Complementar - Solicitada através do Prot. 2018/18/130
5.6 - Esclarecemos que com a execução parcial do dispositivo de entroncamento na 
Avenida Camucim a conversão à esquerda no sentido centro-bairro não será permitida. 
O acesso ao empreendimento em estudo seria realizado através do looping de qua-
dra no loteamento Residencial São José, através das ruas José Sebastião Napole, Rua 
Yolanda Aparecida Bressan, Rua Clésio Antunes de Vasconcelos e Rua José da Silva 
Quitério, acrescentando aproximadamente 1 km ao percurso. Em vista do exposto, 
sugerimos a implantação completa do dispositivo. A aprovação dos projetos referente 
ao dispositivo e respectiva emissão da ordem de serviço deverá ser realizada e dispo-
nibilizada ao empreendedor pela EMDEC, no valor estimado de 99256,990528047 
UFICs;

OBS: Quanto ao presente subitem informamos que parte do dispositivo indicado já 
faz parte das obras do loteamento denominado "Residencial Fazenda Lagoa" estando 
as mesmas devidamente garantidas pelo decreto de aprovação do loteamento e res-
pectiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao com-
plemento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.7 - Elaborar os projetos executivos de duplicação da Avenida Camucim e do corre-
dor exclusivo de ônibus, no trecho compreendido entre a Avenida Aglaia e Rua José 
da Silva Quitério. Deverão ser elaborados os projetos executivos de geometria, ter-
raplanagem, drenagem, sinalização viária, urbanismo e bacia de detenção de águas 
pluviais. Os projetos deverão ser compatibilizados com o viário a ser implantado pelo 
BRT, no valor estimado de 70897,850377176 UFICs. A aprovação dos projetos refe-
rente à duplicação da Avenida Camucim deverá ser realizada pela EMDEC.

5.8 - Implantar a duplicação da Avenida Camucim no trecho compreendido entre aA-
venida Aglaia e Rua José da Silva Quitério, com guias, sarjetas, calçadas de pedestres 
e pavimentação asfáltica tipo IIICA, indicada pela Prefeitura Municipal de Campinas 
para veículos pesados. Considerando que a municipalidade irá implantar o corredor 
BRT o empreendedor deverá executar, neste trecho, duas faixas de rolamento por sen-
tido, contíguas ao corredor BRT, no valor estimado de 496284,95264023 UFICs.A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.

OBS:Quanto ao presente subitem, informamos que parte da obra já faz parte das obras 
do loteamento denominado "Residencial Fazenda da Lagoa" (Avenida 02) estando as 
mesmas devidamente garantidas pelo Decreto de aprovação do loteamento e respec-
tiva garantia hipotecária, sendo assim o valor aqui apresentado se refere ao comple-
mento do dispositivo a ser executado na gleba localizada no lado oposto ao citado 
loteamento.

5.9.Considerando que a duplicação da Avenida Camucim e o dispositivo viário atin-
gem áreas de propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 
do 3º CRI, caberá ao empreendedor providenciar a transferência da propriedade ao 
município através de doação ou desapropriação amigável;  

5.10 - Implantar a bacia de detenção para o escoamento das águas pluviais advindas 
do viário a ser executado, a fim de evitar a formação de erosão, sendo que este sis-

tema provisório será conectado futuramente ao sistema de drenagem projetado para 
propriedade da HM Engenharia e Construções S.A. matricula 194.835 do 3º CRI. A 
emissão da ordem de serviço deverá ser disponibilizada ao empreendedor pela EM-
DEC.; Acrescentar o valor de execução da obra - Orçamento realizado pela Hm no 
valor estimado de 77479,606942317 UFICs;

5.11. Remanejar os postes de energia da CPFL existentes ao longo do trecho que com-
preende a Rua Aglaia e a Estação Vida Nova, que viabilize a execução da obra do 
BRT.Os projetos, autorizações e aprovações deverão ser providenciados pela EMDEC 
e disponibilizado ao empreendedor, no valor estimado de 238216,77726731 UFICs.  

OBS: Caso as contrapartidas indicadas nos subitens 5.1 a 5.11 tenham sido exe-
cutadas através dos pareceres finais nº 14, 15, 16, 17, 18/2018 e 09, 10, 11, 12 e 
13/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 à 85; prot. nº 2018/18/86 à 92; 
prot. nº 2018/18/93 à 99; prot. nº 2018/18/100 à 106 e prot. nº 2018/18/107 à 113 - 
HM 13 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e prot. nº 2018/18/129 à 135; prot. nº 
2018/18/136 à 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. nº 2018/18/150 à 156 e prot. nº 
2018/18/157 à 163 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., estará este em-
preendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, será necessário 
o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER: Pelos elementos apresentados (protocolo nº. 2018/18/170) é possível 
constatar que o loteamento Residencial Fazenda Lagoa, que dará origem ao lote onde 
se pretende instalar o empreendimento do tipo EHIS, não se acha aprovado e regis-
trado.
 Diante disso, a aprovação do empreendimento EHIS deverá ser condicionada à 
aprovação e ao registro do loteamento Residencial Fazenda Lagoa.
  Ressaltamos que qualquer análise que se faça visando o estudo de viabilidade do 
empreendimento a ser implantado sobre futuro lote não garantirá a configuração do 
lote (medidas, áreas, confrontações, formato), do sistema viário e das demais áreas 
públicas.
  O projeto do parcelamento é analisado em outra instância, pelos setores compe-
tentes do Município e do GRAPROHAB e os lotes e o sistema viário e as demais 
áreas destinadas ao uso público só passarão a ter existência jurídica com o registro 
do loteamento.
  Diante disso, a análise realizada neste momento pelo GAPE poderá sofrer profundas 
alterações se os órgãos responsáveis pelo parcelamento fizerem exigências que con-
flitem com as indicações feitas pelo Grupo. Eventuais alterações na configuração dos 
lotes poderá implicar alteração nas análises feitas pelo GAPE. Por outro lado, caberá 
ao interessado apresentar aos setores responsáveis pela análise do parcelamento as 
exigências formuladas pelo GAPE para que tomem conhecimento que lotes resultan-
tes do parcelamento serão destinados a habitações multifamiliares e empreendimentos 
que causam impactos, razão pela qual o loteamento deverá apresentar conformação 
específica.
 Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados as faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
 Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa Minha Vida são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus 
dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que tra-
ta o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
  Desta forma, o interessado deve tomar conhecimento do disposto no art. 60 da Lei 
189/18.
Quanto à  contrapartida prevista no art. 23 da Lei 10410/00, caso o empreendimento 
não se subsuma à hipótese de isenção estabelecida pelo art. 4º da Lei 13.580/09, 
deverá promover o pagamento do valor correspondente a 3,5% (três e meio por 
cento) do valor do empreendimento junto ao FUNDAP para viabilizar a aprovação 
do condomínio pretendido.
  Por fim destacamos que caso o empreendimento seja viável e havendo interesse 
em implantá-lo, a empresa deverá celebrar Termo de Acordo e Compromisso com 
o Município e, em tal instrumento, a representação deverá ser feita nos termos das 
cláusulas 10ª e 11ª do Contrato Social.    
  Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verificar 
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as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do proje-
to, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

7.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data 
de sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 
00015 / 2019              
                  CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal 
nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00171, 2018/18/00172, 

2018/18/00173, 2018/18/00174, 2018/18/00175, 2018/18/00176, 
2018/18/00177 e 2018/10/39417. Interessado: HM Engenharia e Constru-

ções S/A.
EMPREENDIMENTO

 Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua Plácida Pretini, nº. 389, Gleba 020-SUB, Quarteirão 30019 (futura Rua 
2, Lote 01, Quadra A, Loteamento Residencial Moradas do Valle, Boa Vista, Cód. 
Cartográfico 3323.31.98.0003.00000, com área do terreno de 8.213,48 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 120 (cento e vinte) Unidades Habita-
cionais, com área total construída de 5.969,50 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/172, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas) e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

12. - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.17/11/02046), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 20, Qt. 
30.019, denominado "Residencial Moradas do Valle", é possível a produção das uni-
dades habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para 
a emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverão ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer 
do loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a 
iluminação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 

Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 17/11/02046) do 
projeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Moradas do 
Valle"

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 
a 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. 2018/18/150 a 156 e prot. nº 2018/18/157 
à 163; prot. 2018/18/164 a 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; 
e prot. 2018/18/178 a 184; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Conforme Resolução SVDS nº. 12/2016, considerando a característica do 
empreendimento e sua localização sobrepondo-se a área de influência da linha de co-
nectividade, a construção ora pretendida não poderá fazer uso de vidros espelhados 
ou qualquer outro obstáculo totalmente transparente ou refletivo, que possam causar 
acidentes com a avifauna.

OBS.2: Considerando que a área em questão está inserida em microbacia estratégica 
conforme Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0162/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER: Protocolo nº. 2018/18/177 - Em atenção ao questionamento formulado 
pelo GAPE cumpre esclarecer que, após discussões com representantes das empresas 
Boa Vista Empreendimentos Imobiliários e HM, em 09.10.2018 esta CPM-SMAJ ela-
borou o Primeiro Aditivo ao Termo de Acordo celebrado em  14.11.2013, conforme 
documento anexo (fls. 57 e segts).
  Tal documento já foi assinado pelos empreendedores restando pendente a assinatura  
dos representantes do Município.
  Assim, os fatos alegados na manifestação de fls. 51/54 estão superados.
  Quanto ao pedido do GAPE de que esta SMAJ promova a unificação dos pareceres 
exarados no presente expediente informo que, em razão de fatos supervenientes (apro-
vação do loteamento Residencial Moradas do Valle, Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (processo 2186984-34.2018.8.26.0000) e Aditamento ao TAC) iremos atualizar 
nossa manifestação, razão pela qual as anteriores deverão ser desconsideradas.
  Diante do exposto, é possível constatar:
1) O loteamento Residencial Moradas do Valle foi aprovado através do Decreto 
20.008/2018. Não obstante esse fato, o projeto do loteamento ainda não foi submetido 
ao registro. Assim, a aprovação de qualquer empreendimento sobre os lotes  deverá  
ser condicionada ao registro do loteamento no CRI competente.
2) Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados às faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
  Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
garantir unidades habitacionais destinadas a família cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
3) Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
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te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que trata 
o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
4) Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verifi-
car as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

6.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 00016 / 
2019                                 CÂ-

MARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal nº. 
18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00178, 2018/18/00179, 

2018/18/00180, 2018/18/00181, 2018/18/00182, 2018/18/00183, 
2018/18/00184 e 2018/10/39417. Interessado: HM Engenharia e Constru-

ções S/A.
EMPREENDIMENTO

  Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua Plácida Pretini, nº. 389, Gleba 020-SUB, Quarteirão 30019. (futura Rua 
2, Lote 02, Quadra A, Loteamento Residencial Moradas do Valle, Boa Vista, Cód. 
Cartográfico 3323.31.98.0003.00000, com área do terreno de 6.993,37 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 120 (cento e vinte) Unidades Habita-
cionais, com área total construída de 5.968,51 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/179, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas) e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.17/11/02046), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 20, Qt. 
30.019, denominado "Residencial Moradas do Valle", é possível a produção das uni-
dades habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para 
a emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverão ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer do 
loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a ilu-
minação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 17/11/02046) do 
projeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Moradas do 
Valle".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 
a 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. 2018/18/150 a 156 e prot. nº 2018/18/157 
à 163; prot. 2018/18/164 a 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; 
e prot. 2018/18/171 a 177; prot. 2018/18/185 a 191; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Conforme Resolução SVDS nº. 12/2016, considerando a característica do 
empreendimento e sua localização sobrepondo-se a área de influência da linha de co-
nectividade, a construção ora pretendida não poderá fazer uso de vidros espelhados 
ou qualquer outro obstáculo totalmente transparente ou refletivo, que possam causar 
acidentes com a avifauna.

OBS.2: Considerando que a área em questão está inserida em microbacia estratégica 
conforme Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0163/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER:Protocolo nº. 2018/18/184 - Em atenção ao questionamento formulado 
pelo GAPE cumpre esclarecer que, após discussões com representantes das empresas 
Boa Vista Empreendimentos Imobiliários e HM, em 09.10.2018 esta CPM-SMAJ ela-
borou o Primeiro Aditivo ao Termo de Acordo celebrado em  14.11.2013, conforme 
documento anexo (fls. 57 e segts).
  Tal documento já foi assinado pelos empreendedores restando pendente a assinatura  
dos representantes do Município.
  Assim, os fatos alegados na manifestação de fls. 51/54 estão superados.
  Quanto ao pedido do GAPE de que esta SMAJ promova a unificação dos pareceres 
exarados no presente expediente informo que, em razão de fatos supervenientes (apro-
vação do loteamento Residencial Moradas do Valle, Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (processo 2186984-34.2018.8.26.0000) e Aditamento ao TAC) iremos atualizar 
nossa manifestação, razão pela qual as anteriores deverão ser desconsideradas.
  Diante do exposto, é possível constatar:
1) O loteamento Residencial Moradas do Valle foi aprovado através do Decreto 
20.008/2018. Não obstante esse fato, o projeto do loteamento ainda não foi submetido 
ao registro. Assim, a aprovação de qualquer empreendimento sobre os lotes  deverá  
ser condicionada ao registro do loteamento no CRI competente.
2) Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados às faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
  Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
garantir unidades habitacionais destinadas a família cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
3) Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
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7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que trata 
o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
4) Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verifi-
car as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

6.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 
00017 / 2019              
                  CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal 
nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00185, 2018/18/00186, 

2018/18/00187, 2018/18/00188, 2018/18/00189, 2018/18/00190, 
2018/18/00191 e 2018/10/39417. Interessado: HM Engenharia e Constru-

ções S/A.
EMPREENDIMENTO

 Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua Plácida Pretini, nº. 389, Gleba 020-SUB, Quarteirão 30019. (futura Rua 
4, Lote 01, Quadra B, Loteamento Residencial Moradas do Valle, Boa Vista, Cód. 
Cartográfico 3323.31.98.0003.00000, com área do terreno de 10.000,00 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 160 (cento e sessenta) Unidades Habi-
tacionais, com área total construída de 8.048,45 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/186, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas) e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-

do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.17/11/02046), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 20, Qt. 
30.019, denominado "Residencial Moradas do Valle", é possível a produção das uni-
dades habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para 
a emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverão ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer do 
loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a ilu-
minação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 17/11/02046) do 
projeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Moradas do 
Valle".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 
a 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. 2018/18/150 a 156 e prot. nº 2018/18/157 
à 163; prot. 2018/18/164 a 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; 
e prot. 2018/18/171 a 177; prot. 2018/18/178 a 184; prot.2018/18/192 a 198; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Conforme Resolução SVDS nº. 12/2016, considerando a característica do 
empreendimento e sua localização sobrepondo-se a área de influência da linha de co-
nectividade, a construção ora pretendida não poderá fazer uso de vidros espelhados 
ou qualquer outro obstáculo totalmente transparente ou refletivo, que possam causar 
acidentes com a avifauna.

OBS.2: Considerando que a área em questão está inserida em microbacia estratégica 
conforme Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0164/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER:Protocolo nº. 2018/18/191 - Em atenção ao questionamento formulado 
pelo GAPE cumpre esclarecer que, após discussões com representantes das empresas 
Boa Vista Empreendimentos Imobiliários e HM, em 09.10.2018 esta CPM-SMAJ ela-
borou o Primeiro Aditivo ao Termo de Acordo celebrado em  14.11.2013, conforme 
documento anexo (fls. 57 e segts).
  Tal documento já foi assinado pelos empreendedores restando pendente a assinatura  
dos representantes do Município.
  Assim, os fatos alegados na manifestação de fls. 51/54 estão superados.
  Quanto ao pedido do GAPE de que esta SMAJ promova a unificação dos pareceres 
exarados no presente expediente informo que, em razão de fatos supervenientes (apro-
vação do loteamento Residencial Moradas do Valle, Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (processo 2186984-34.2018.8.26.0000) e Aditamento ao TAC) iremos atualizar 
nossa manifestação, razão pela qual as anteriores deverão ser desconsideradas.
  Diante do exposto, é possível constatar:
1) O loteamento Residencial Moradas do Valle foi aprovado através do Decreto 
20.008/2018. Não obstante esse fato, o projeto do loteamento ainda não foi submetido 
ao registro. Assim, a aprovação de qualquer empreendimento sobre os lotes  deverá  
ser condicionada ao registro do loteamento no CRI competente.
2) Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados às faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
  Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
garantir unidades habitacionais destinadas a família cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
3) Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 



18 Campinas, terça-feira, 05 de fevereiro de 2019Diário Oficial do Município de Campinas

primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que trata 
o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
4) Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verifi-
car as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

6.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 
00018 / 2019              
                  CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal 
nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00192, 2018/18/00193, 

2018/18/00194, 2018/18/00195, 2018/18/00196, 2018/18/00197, 
2018/18/00198 e 2018/10/39417. Interessado: HM Engenharia e Constru-

ções S/A.
EMPREENDIMENTO

 Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua Plácida Pretini, nº. 389, Gleba 020-SUB, Quarteirão 30019, (futura Rua 
4, Lote 02, Quadra B, Loteamento Residencial Moradas do Valle, Boa Vista, Cód. 
Cartográfico 3323.31.98.0003.00000, com área do terreno de 10.000,00 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 160 (cento e sessenta) Unidades Habi-
tacionais, com área total construída de 8.048,45 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/193, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas) e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.17/11/02046), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 20, Qt. 
30.019, denominado "Residencial Moradas do Valle", é possível a produção das uni-
dades habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para 
a emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverão ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer do 
loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a ilu-
minação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 17/11/02046) do 
projeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Moradas do 
Valle".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 
a 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. 2018/18/150 a 156 e prot. nº 2018/18/157 
à 163; prot. 2018/18/164 a 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; 
e prot. 2018/18/171 a 177; prot. 2018/18/178 a 184; prot.2018/18/185 a 191; prot. 
2018/18/199 a 205 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Conforme Resolução SVDS nº. 12/2016, considerando a característica do 
empreendimento e sua localização sobrepondo-se a área de influência da linha de co-
nectividade, a construção ora pretendida não poderá fazer uso de vidros espelhados 
ou qualquer outro obstáculo totalmente transparente ou refletivo, que possam causar 
acidentes com a avifauna.

OBS.2: Considerando que a área em questão está inserida em microbacia estratégica 
conforme Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0165/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER:Protocolo nº. 2018/18/198 - Em atenção ao questionamento formulado 
pelo GAPE cumpre esclarecer que, após discussões com representantes das empresas 
Boa Vista Empreendimentos Imobiliários e HM, em 09.10.2018 esta CPM-SMAJ ela-
borou o Primeiro Aditivo ao Termo de Acordo celebrado em  14.11.2013, conforme 
documento anexo (fls. 57 e segts).
  Tal documento já foi assinado pelos empreendedores restando pendente a assinatura  
dos representantes do Município.
  Assim, os fatos alegados na manifestação de fls. 51/54 estão superados.
  Quanto ao pedido do GAPE de que esta SMAJ promova a unificação dos pareceres 
exarados no presente expediente informo que, em razão de fatos supervenientes (apro-
vação do loteamento Residencial Moradas do Valle, Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (processo 2186984-34.2018.8.26.0000) e Aditamento ao TAC) iremos atualizar 
nossa manifestação, razão pela qual as anteriores deverão ser desconsideradas.
  Diante do exposto, é possível constatar:
1) O loteamento Residencial Moradas do Valle foi aprovado através do Decreto 
20.008/2018. Não obstante esse fato, o projeto do loteamento ainda não foi submetido 
ao registro. Assim, a aprovação de qualquer empreendimento sobre os lotes  deverá  
ser condicionada ao registro do loteamento no CRI competente.
2) Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados às faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
  Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
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garantir unidades habitacionais destinadas a família cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
3) Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que trata 
o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
4) Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verifi-
car as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

6.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 
00019 / 2019              
                CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal 
nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00199, 2018/18/00200, 

2018/18/00201, 2018/18/00202, 2018/18/00203, 2018/18/00204, 
2018/18/00205 e 2018/10/39417. Interessado: HM Engenharia e Constru-

ções S/A.
EMPREENDIMENTO

 Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua Plácida Pretini, nº. 389, Gleba 020-SUB, Quarteirão 30019, (futura Rua 
3, Lote 01, Quadra C, Loteamento Residencial Moradas do Valle, Boa Vista, Cód. 
Cartográfico 3323.31.98.0003.00000, com área do terreno de 9.067,85 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 120 (cento e vinte) Unidades Habita-
cionais, com área total construída de 5.994,50 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-

tocolado nº. 2018/18/200, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas) e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.17/11/02046), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 20, Qt. 
30.019, denominado "Residencial Moradas do Valle", é possível a produção das uni-
dades habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para 
a emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverão ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer do 
loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a ilu-
minação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 17/11/02046) do 
projeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Moradas do 
Valle".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 
20/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 
a 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. 2018/18/150 a 156 e prot. nº 2018/18/157 
à 163; prot. 2018/18/164 a 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; 
e prot. 2018/18/171 a 177; prot. 2018/18/178 a 184; prot.2018/18/185 a 191; prot. 
2018/18/192 a 198 e prot. 2018/18/206 a 212 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Conforme Resolução SVDS nº. 12/2016, considerando a característica do 
empreendimento e sua localização sobrepondo-se a área de influência da linha de co-
nectividade, a construção ora pretendida não poderá fazer uso de vidros espelhados 
ou qualquer outro obstáculo totalmente transparente ou refletivo, que possam causar 
acidentes com a avifauna.

OBS.2: Considerando que a área em questão está inserida em microbacia estratégica 
conforme Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0166/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la.

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER:Protocolo nº. 2018/18/205 - Em atenção ao questionamento formulado 
pelo GAPE cumpre esclarecer que, após discussões com representantes das empresas 
Boa Vista Empreendimentos Imobiliários e HM, em 09.10.2018 esta CPM-SMAJ ela-
borou o Primeiro Aditivo ao Termo de Acordo celebrado em  14.11.2013, conforme 
documento anexo (fls. 57 e segts).
  Tal documento já foi assinado pelos empreendedores restando pendente a assinatura  
dos representantes do Município.
  Assim, os fatos alegados na manifestação de fls. 51/54 estão superados.
  Quanto ao pedido do GAPE de que esta SMAJ promova a unificação dos pareceres 
exarados no presente expediente informo que, em razão de fatos supervenientes (apro-
vação do loteamento Residencial Moradas do Valle, Ação Direta de Inconstitucionali-
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dade (processo 2186984-34.2018.8.26.0000) e Aditamento ao TAC) iremos atualizar 
nossa manifestação, razão pela qual as anteriores deverão ser desconsideradas.
  Diante do exposto, é possível constatar:
1) O loteamento Residencial Moradas do Valle foi aprovado através do Decreto 
20.008/2018. Não obstante esse fato, o projeto do loteamento ainda não foi submetido 
ao registro. Assim, a aprovação de qualquer empreendimento sobre os lotes  deverá  
ser condicionada ao registro do loteamento no CRI competente.
2) Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados às faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
  Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
garantir unidades habitacionais destinadas a família cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
3) Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que trata 
o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
4) Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verifi-
car as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

6.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE

REPUBLICADO POR CONTER ALTERAÇÕES Parecer Final nº. 00020 / 
2019                                 CÂ-

MARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do Decreto Municipal nº. 
18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2018/18/00206, 2018/18/00207, 

2018/18/00208, 2018/18/00209, 2018/18/00210, 2018/18/00211, 
2018/18/00212 e 2018/10/39417. Interessado: HM Engenharia e Constru-

ções S/A.
EMPREENDIMENTO

 Trata-se de estudo específico para implantação de empreendimento do tipo EHIS, 
situado à Rua Plácida Pretini, nº. 389, Gleba 020-SUB, Quarteirão 30019, (futura Rua 
3, Lote 02, Quadra C, Loteamento Residencial Moradas do Valle, Boa Vista, Cód. 
Cartográfico 3323.31.98.0003.00000, com área do terreno de 6.954,12 m².

  O projeto da edificação prevê a construção de 100 (cem) Unidades Habitacionais, 
com área total construída de 5.048,64 m².

PARECER FINAL

 Possibilidade,sob condições, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de 
aprovação do empreendimento, desde atendidas as exigências indicadas no parecer, 
assumindo ele expressamente as obrigações quanto as obras e ou intervenções, as 
quais integrarão o empreendimento e este somente será considerado concluído para 
fins de obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (CCO), quando aquelas obras e 
intervenções também estejam concluídas, conforme explanadas abaixo:  

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - SE-
PLURB
PARECER: O parecer da SEPLURB é viável  ao empreendimento referente ao pro-
tocolado nº. 2018/18/207, sob condicionantes.

1.1 - O projeto da edificação deverá atender integralmente aos parâmetros definidos 
pela Lei 6.031/88, Lei Complementar nº. 09/03, Lei 10.410/00 (EHIS), Lei 8.232/94 
(PGT), Lei 11.418/02 (rebaixamento de Guia), Leis 11.975/04 e 14.990/15 (vagas para 
idosos), Decreto 17.742/12 (estabelece procedimentos de análise para definição de 
diretrizes urbanísticas) e Lei Federal nº. 10.098/00 (acessibilidade);

1.2 - As restrições aeroportuárias serão verificadas na ocasião da análise do projeto 
para aprovação;

1.3 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 09/2003, 
Capítulo IX, em especial aos acesso, rampas, circulação, vagas e espaços de manobras 
e circulação;

1.4 - No momento da análise para aprovação do empreendimento serão exigidas as 
documentações, o projeto arquitetônico com todos os parâmetros construtivos, tais 
como: gabarito de altura, recuos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, 
etc., de acordo com as legislações vigentes, e o atendimento integral das disposições 
da Lei 10.410/00;

1.5 - Para a aprovação do empreendimento em pauta deverá ser atendido o estabeleci-
do no artigo 23 da Lei Municipal 10.410/00, que diz respeito à obrigação de pagamen-
to pelo empreendedor de contrapartida de interesse social fixada em 3,5% do valor do 
empreendimento (vide artigos 203 e 208 da Lei Complementar nº. 208/2018);

1.6 - Considerando o projeto apresentado de Análise Prévia (Protocolo nº.17/11/02046), 
e sendo aprovado os planos de Arruamento e Loteamento - EHIS da Gleba 20, Qt. 
30.019, denominado "Residencial Moradas do Valle", é possível a produção das uni-
dades habitacionais concomitantemente a implantação do loteamento, no entanto, para 
a emissão de CCO e entrega destas unidades é imprescindível que o loteamento esteja 
executado;  

1.7 - Para o atendimento da nova demanda e considerado ser uma região carente de 
espaços de lazer, deverão ser urbanizada as áreas destinadas ao Sistema de Lazer do 
loteamento, com a instalação de equipamentos urbanos e de lazer, bem como a ilu-
minação da praça, a ser aprovada pela Secretaria competente, no valor estimado de 
226873,12120696 UFICs;

1.8 - Deverão respeitar os parâmetros estabelecidos nos artigos 58 a 62 da Lei Com-
plementar nº. 189/2018, pois é considerado empreendimento habitacional de interesse 
social aquele que garantir unidades habitacionais destinadas a famílias cuja renda se 
enquadre na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa 
Minha Vida ou outro que vier a substituí-lo;

OBS.1: O interessado apresentou a Análise Prévia (Protocolo nº. 17/11/02046) do 
projeto de Arruamento e Loteamento - EHIS, denominado "Residencial Moradas do 
Valle".

OBS.2: Caso a contrapartida indicada no subitens 1.7 tenham sido executadas atra-
vés dos pareceres finais nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 
19/2019 referente aos protocolados nº 2018/18/79 a 85; prot. nº 2018/18/86 a 92; prot. 
nº 2018/18/93 a 99, prot. 2018/18/100 a 106 e prot. 2018/18/107 a 113 - HM 13 Em-
preendimento Imobiliário SPE Ltda.;  prot. nº 2018/18/129 a 135; prot. nº 2018/18/136 
a 142; prot. nº 2018/18/143 à 149; prot. 2018/18/150 a 156 e prot. nº 2018/18/157 
à 163; prot. 2018/18/164 a 170 - HM 27 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; 
e prot. 2018/18/171 a 177; prot. 2018/18/178 a 184; prot.2018/18/185 a 191; prot. 
2018/18/192 a 198 e prot. 2018/18/199 a 205 - HM Engenharia e Construções S/A., 
estará este empreendimento dispensado das referidas obrigações. Em caso negativo, 
será necessário o cumprimento das obrigações apontadas nos subitens supracitados.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER: Seguindo os procedimentos dos Decretos nº. 18.921/2015 e nº. 
19.448/2017 esta Câmara Técnica apresenta o seguinte Parecer Técnico, ressaltando 
que a análise em questão foi embasada nos documentos apresentados de co-responsa-
bilidade do interessado e dos profissionais técnicos que assinam as respectivas Anota-
ções de Responsabilidade Técnica.

2.1 - O projeto de edificação e a intervenção na vegetação deverão atender integral-
mente a Legislação referente ao Licenciamento Ambiental Municipal especialmente a 
Lei Complementar nº. 49/2013 e seu Decreto regulamentador nº. 18.705/2015.

OBS.1: Conforme Resolução SVDS nº. 12/2016, considerando a característica do 
empreendimento e sua localização sobrepondo-se a área de influência da linha de co-
nectividade, a construção ora pretendida não poderá fazer uso de vidros espelhados 
ou qualquer outro obstáculo totalmente transparente ou refletivo, que possam causar 
acidentes com a avifauna.

OBS.2: Considerando que a área em questão está inserida em microbacia estratégica 
conforme Plano Municipal de Recursos Hídricos, eventuais restrições indicadas em 
normativas específicas deverão ser observadas na ocasião do licenciamento ambiental 
do empreendimento.

3 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
CAMPINAS S/A. - SANASA
PARECER: Atender ao Informe Técnico SANASA nº. 0167/2018 ou mais atuali-
zado.

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARECER: Apresentar solução para a destinação das águas pluviais do empreendi-
mento e o compromisso de executá-la e custeá-la. 

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PARECER:Protocolo nº. 2018/18/212 - Em atenção ao questionamento formulado 
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pelo GAPE cumpre esclarecer que, após discussões com representantes das empresas 
Boa Vista Empreendimentos Imobiliários e HM, em 09.10.2018 esta CPM-SMAJ ela-
borou o Primeiro Aditivo ao Termo de Acordo celebrado em  14.11.2013, conforme 
documento anexo (fls. 57 e segts).
  Tal documento já foi assinado pelos empreendedores restando pendente a assinatura  
dos representantes do Município.
  Assim, os fatos alegados na manifestação de fls. 51/54 estão superados.
  Quanto ao pedido do GAPE de que esta SMAJ promova a unificação dos pareceres 
exarados no presente expediente informo que, em razão de fatos supervenientes (apro-
vação do loteamento Residencial Moradas do Valle, Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (processo 2186984-34.2018.8.26.0000) e Aditamento ao TAC) iremos atualizar 
nossa manifestação, razão pela qual as anteriores deverão ser desconsideradas.
  Diante do exposto, é possível constatar:
1) O loteamento Residencial Moradas do Valle foi aprovado através do Decreto 
20.008/2018. Não obstante esse fato, o projeto do loteamento ainda não foi submetido 
ao registro. Assim, a aprovação de qualquer empreendimento sobre os lotes  deverá  
ser condicionada ao registro do loteamento no CRI competente.
2) Alertamos ainda que, com o advento da Lei Complementar 189/18, os EHIS estão 
vinculados às faixas 1 e 2 do PMCMV, nos seguintes termos:
  Art. 60. É considerado empreendimento habitacional de interesse social aquele que 
garantir unidades habitacionais destinadas a família cuja renda se enquadre na faixa 
1 até a faixa 2, conforme estabelecido no Programa Minha Casa Minha Vida ou outro 
que vier a substituí-lo.
3) Acrescentamos também que os projetos vinculados ao Programa Federal Minha 
Casa são submetidos à Lei Municipal 13.580/09, que estabelece em seus dispositivos:
Art. 3º - Os empreendimentos de que trata a presente Lei ficam isentos dos seguintes 
tributos:
I taxas e emolumentos incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, de 
análises, aprovações e certificados de conclusão;
II ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis incidente sobre a 
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei, ao adquirente 
cadastrado na SEHAB ou COHAB.
III ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a execução 
por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hi-
dráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias consultivas, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares típicos da construção civil, a reparação, con-
servação, reforma e demolição de edifícios, prestados diretamente para implantação 
de parcelamento do solo e/ou de unidades acabadas unifamiliares ou multifamiliares;
§ 1º A concessão da isenção prevista no inciso III deste artigo refere-se aos serviços 
prestados no próprio local da obra ou com esta especificamente relacionados, previs-
tos na Lista de Serviços que integra a Lei nº 12.392 , de 25 de outubro de 2005, Item 
7 de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
§ 2º A alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao programa pre-
visto nesta Lei, não mencionados no inciso III deste artigo, será de 2% (dois por 
cento). 
§ 3º As isenções previstas nos incisos I e III e a alíquota estipulada no § 2º deste 
artigo abrangem o período compreendido entre a data de protocolo do pedido de 
aprovação do empreendimento até a data de expedição do Certificado de Conclusão 
de Obras CCO. 
§ 4º O disposto neste artigo não gera direito de restituição se o tributo foi regularmen-
te pago em momento anterior à publicação desta Lei. 
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da contrapartida de interesse social, de que trata 
o artigo 23 da Lei Municipal 10.410 de 17 de janeiro de 2000, os empreendimentos 
habitacionais destinados a famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação 
ou na COHAB, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Parágrafo único . Tratando-se de empreendimento destinado apenas em parte a famí-
lias com renda de até 03 (três) salários mínimos, o valor da contrapartida deverá ser 
apurado proporcionalmente, descontando-se da base de cálculo o percentual destinado 
a estas famílias.
4) Por fim, cumpre esclarecer que, no âmbito do GAPE, não compete à SMAJ verifi-
car as questões relacionadas ao zoneamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, 
infraestrutura, etc, motivo pelo qual deixamos de analisar tais matérias, devendo os 
setores técnicos apontarem a pertinência ou não da proposta apresentada, nos termos 
do ordenamento jurídico em vigor.

6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Havendo interesse no prosseguimento dos procedimentos de aprovação do pro-
jeto, mais especificadamente na etapa da Licença de Instalação e Alvará de Execução, 
deverá ser formalizado o Termo de Acordo e Compromisso das condicionantes rela-
cionadas neste parecer, bem como, à apresentação de garantias. 

6.2 - Este Parecer Final tem validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de 
sua emissão.

Campinas, 18 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
CARLOS AUGUSTO SANTORO

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO  LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
EDSON VILAS BOA ORRÚ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos interino
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
 

QUITAÇÃO DEFINITIVA DE TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO

Protocolo Administrativo nº 2013/11/3994
A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Ges-
tão e Controle concede a Compromissária BROOKFIELD SÃO PAULO EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, a QUITAÇÃO DEFINITIVA do Termo de 
Acordo e Compromisso, fls. 248 a 255 e seu respectivo Aditivo, fls. 409 a 413, Proto-
colado Administrativo nº 2013/11/3994, celebrado na data 05/12/2014 e 19/10/2018 
respectivamente, em decorrência do cumprimento de todas as obrigações que foram 
devidamente atestadas pelas Secretaria Municipal de Infraestrutura fls. 475, 479 e 

480, Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sutentável 
fls. 597, EMDEC, fls. 584 e SANASA fls. 585.

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
THIAGO S. MILANI

Secretario Municipal de Gestão e Controle

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
(EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)

Pregão nº 016/2019-Eletrônico-Processo Administrativo: PMC.2018.00037471-
19 -Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiên-
cia e Direitos Humanos -Objeto: Registro de Preços de Panificados -Recebimento 
das Propostas dos itens 01 a 08: das 08h do dia 18/02/19 às 09h do dia 19/02/19 
-Abertura das Propostas dos itens 01 a 08: a partir das 09h do dia 19/02/19 -Início 
da Disputa de Preços:a partir das 10h do dia 19/02/19 -Disponibilidade do Edital: 
a partir de 05/02/19, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Elisângela Becker pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
MARCELO GONÇALVES DE SOUSA

Diretor - Departamento Central de Compras 
 

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº PMC.2018.00026068-56
Interessado:Secretaria Municipal de Administração
Assunto:Pregão Eletrônico nº 345/2018
Objeto:Registro de Preços de papel higiênico.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do 
relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº1203117, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº1203128, e do disposto no art. 7º, 
inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,HOMOLOGO 
o Pregão Eletrônico nº 345/2018, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
preços unitários entre parênteses para os itens01(R$ 25,00) e 02(R$ 25,00), ofertados 
pela empresa adjudicatária ALVIPEL PAPÉIS LTDA. - EPP.
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 Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preços; e
3. ao Departamento Administrativo desta Secretaria, para as demais providências, em 
especial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos 
artigos 7º e 8º do Decreto Municipal nº 20.138/19 e a autorização das respectivas 
despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata.

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
PAULO ZANELLA

Secretário Municipal de Administração
 

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 018/2019-Eletrônico-Processo Administrativo nº PMC.2018.00020295-22 
-Interessado: Secretaria Municipal de Saúde -Objeto: Registro de Preços de mate-
riais perfurocortantes -Recebimento das Propostas dos itens 01a35: das 08h do dia 
18/02/19 às 09h do dia 19/02/19 -Abertura das Propostas dos itens 01a35: a partir das 
09h do dia 19/02/19 -Início da Disputa de Preços: a partir das 14h do dia 19/02/19 
-Disponibilidade do Edital: a partir de 05/02/19, no portal eletrônico www.licitacoes-
-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ellen Lino pelo telefone (19) 
2116-0145.

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
MARCELO GONÇALVES DE SOUSA

Diretor - Departamento Central de Compras 

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 
Nº 13/2018

Processo Administrativo PMC.2018.00029322-22
Interessado:Secretaria Municipal de Comunicação
Assunto:Concorrência nº 13/2018
Objeto Contratação, sob demanda, de serviços de publicidade e atividades comple-
mentares, a serem prestados por intermédio de uma agência de propaganda, para aten-
dimento das necessidades de comunicação do Município de Campinas.
  O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, 
comunica aos interessados que ALTEROU o edital. O Adendo está disponível no 
portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br.  

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇOES

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

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

DESPACHO AUTORIZATIVO
Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social, Pessoa 

com Deficiência e Direitos Humanos em 04/02/2019
Processo Administrativo: PMC.2017.00022946-92
Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos
Assunto: Pregão Eletrônico nº 042/2018
Objeto: Registro de Preços de Serviços Gráficos

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações, observando o Decreto Munici-
pal nº 18.145/13, AUTORIZO A DESPESA em favor de:  
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-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME, CNPJ: 20.949.657/0001-07 - referente aos itens 
01 e 02, no valor total de R$ 1.570,00 (um mil quinhentos e setenta reais) , Ata nº 
221/2018;

- F.P CATÃO - ME, CNPJ: 03.609.078/0001-04 - referente ao item 03, no valor total 
de R$ 1.609,30 (um mil seiscentos e nove reais e trinta centavos) , Ata nº 222/2018;

- RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, CNPJ: 27.232.288/0001-86 - re-
ferente ao item 06, no valor total de R$ 1.841,40 (um mil oitocentos e quarenta e um 
reais e quarenta centavos) , Ata nº 221/2018;

- GRÁFICA E EDITORA GRAFNORTE - LTDA - EPP, CNPJ: 01.469.655/0001-
76 - referente ao item 04, no valor total de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) , 
Ata nº 224/2018;

Publique-se.
Campinas, 04 de fevereiro de 2019

 ELIANE JOCELAINE PEREIRA
Secretaria De Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

 

DESPACHO AUTORIZATIVO
Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social, Pessoa 

com Deficiência e Direitos Humanos em 04/02/2019
Processo Administrativo: PMC.2018.00004855-47
Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos
Assunto: Pregão Eletrônico nº 124/2018
Objeto: Registro de Preços de produtos de higiene pessoal.

  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações, observando o Decreto Munici-
pal nº 18.145/13, AUTORIZO A DESPESA em favor de:

  - ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP, CNPJ: 52.953.494/0001-22 - referente 
aos itens 2, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 37, 42, 55, 61, 75, 76, 79, 82, 83, 26, 59, 90, 3, 
28, 30 e 87, no valor total de R$ 57.651,75 (cinquenta e sete mil seiscentos e cinquenta 
e um reais e setenta e cinco centavos), Ata nº 357/2018;

  - COMEP PRODUTOS COMERCIAIS EIRILI - ME, CNPJ: 11.768.299./0001-
45 - referente aos itens 4, 17, 51, 57 e 63, no valor total de R$ 9.315,50 (nove mil 
trezentos e quinze reais e cinquenta centavos), Ata nº 358/2018;

  - ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP, CNPJ: 13.331.317/0001-52 - referente aos 
itens 36, 53, 65, 77, 92, 94, 46, 47, 66, 89, 91, 9, 69, 48, 70 e 16, no valor total de R$ 
22.626,00 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e seis reais) , Ata nº 363/2018; 

  - J. J. SOUTO - ME, CNPJ: 00.149.755/0001-52 - referente aos itens 10, 19, 25, 49, 
50, 56, 58, 73, 33, 43, 67, 71, 72, 74, 81 e 93, no valor total de R$ 11.049,60 (onze mil 
quarenta e nove reais e sessenta centavos), Ata nº 360/2018;

  - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. - EPP, CNPJ: 
17.357.402/0001-40 - referente aos itens 11, 32, 34, 40, 41, 44, 62, 86, 95, 96, 97, 54 
e 60 no valor total de R$ 27.293,50 (vinte e sete mil duzentos e noventa e três reais e 
cinquenta centavos), Ata nº 359/2018

  - LOCAL DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP, CNPJ: 80.360.746/0001-45 - referen-
te aos itens 12 e 22, no valor total de R$ 11.952,00 (onze mil novecentos e cinquenta 
e dois reais), Ata nº 355/2018;

  - ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ: 21.450.917/0001-68 - 
referente ao item 63, no valor total de R$ 1.392,00 (um mil trezentos e noventa e dois 
reais), Ata nº 361/2018;

  - JWS EMBALAGENS EIRELI - ME, CNPJ: 24.745.882/0001-82 -referente aos 
itens 31 e 35 , no valor total de R$ 7.569,00 (sete mil quinhentos e sessenta e nove 
reais), Ata nº 364/2018;

  - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ: 23.312.871/0001-46 - referente aos itens 38 e 98, no valor total de R$ 840,00 
(oitocentos e quarenta reais), Ata nº 356/2018;

  - T. D. & V. COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITA-
LARES LTDA. - ME, CNPJ: 10.696.932/0001-74 - referente ao item 68, no valor 
total de R$ 711,90 (setecentos e onze reais e noventa centavos), Ata nº 365/2018;

  - BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP, 
CNPJ: 14.112.327/0001-60 - referente ao item 39, no valor total de R$ 200,00 (duzen-
tos reais), Ata n°366/2018

- CIRÚRGICA UNIÃO, CNPJ: 04.063.331/0001-21 - referente ao item 01, no valor 
total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) , Ata n°362/2018

Publique-se.
Campinas, 04 de fevereiro de 2019

 ELIANE JOCELAINE PEREIRA
Secretaria De Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO
Processo Administrativo: PMC.2018.00016806-11 Interessado: Secretaria Muni-
cipal Executiva do Gabinete do Prefeito Modalidade: Pregão Eletrônico n° 319/18 
Contratada: Intelvoice Tecnologia Ltda. - ME CNPJ nº 09.286.986/0001-82 Ter-

mo de Contraton° 013/19 Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, 
corretiva e suporte nas áreas de telecomunicações e sistemas integrados da rede 

estruturada do Paço Municipal. Valor: R$ 296.199,78 Prazo: 12 meses Assinatura: 
04/02/2019.

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA
Despacho de Decisão

Nos termos dos artigos 55, 59 § 2º, 62 e 63 do Decreto Municipal 18.922/2015, ficam 

as partes NOTIFICADAS para tomar ciência da r. decisão administrativa de 1ª Instân-
cia, e querendo,apresentem recurso no prazo de 10 dias.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA (S)

01664/2017/ADM AIAS APOLINARIO DA 
SILVA

CONSORCIO NACIONAL 
HONDA / DANTE GREGNA-

NIN ADVOGADOS - EPP 

01728/2017/ADM JOSE CICERO FERREIRA PROFLIGHT - ESCOLA DE 
AVIACAO CIVIL LTDA

03863/2018/ADM LEONARDO HENRIQUE DE 
SOUSA

CIELO S.A / BANCO DO 
BRASIL

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
YARA PUPO

Diretora do PROCON
 

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA
Despacho de Decisão

Ficam as partes notificadas para, no prazo de 10 dias, tomar ciência da decisão 
de 1ª Instância dos processos encerrados por acordo entre as partes e/ou inércia 
do consumidor, com fulcro nos artigos 55, 60 caput, 61, incisos I, II, III, IV, V e 
parágrafo único, do Decreto Municipal 18.922/2015.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA (S)

04027/2018/ADM WILLIAN DIAS DE SOUSA TIM CELULAR 

04033/2018/ADM ROSELIA GUILHERMINA 
DOS SANTOS

BRITANIA/PHILCO / 
MAGAZINE LUIZA 

04042/2018/ADM ANTONIO JOSE DE OLIVEI-
RA BORGES

COPEL / SANKON-
FORT

04063/2018/ADM ANDRE LUIS PEDON TEKCELL

04064/2018/ADM LAERCIO DUZI CPFL

04069/2018/ADM ROSANA MARIA DOS SAN-
TOS MISSIO

TRES COMERCIO 
DE PUBLICACOES

04074/2018/ADM ANA LUIZA PAZELLI 
BRIGATTO TIM CELULAR 

04117/2018/ADM FLAVIO HENRIQUE 
OLIVEIRA DA SILVA

UNILINK DO 
BRASIL

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
YARA PUPO

Diretora do PROCON
 

NOTIFICAÇÃO - RECLAMADA
Despacho da Diretoria

Nos termos dos artigos 30, inciso II § único e 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015, 
fica a empresa reclamada notificada para que no PRAZO DE 10 (DEZ DIAS) apre-
sente manifestação com os argumentos de fato e de direito que fundamentem a desca-
racterização da infração descrita nos autos do Processo Administrativo, sob pena de 
revelia, nos exatos termos do artigo 44 e incisos, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA (S)

04120/2018/ADM JEZREEL GABRIEL LOPES
MUNDO ENTERTAINMENT / 
ADEVANIR FERREIRA DOS 
SANTOS

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
YARA PUPO

Diretora do PROCON

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

  Interessado:Priscila Mendes Ferreira Inacio
Protocolo: 2019/50/0058
  Compareça  o interessado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizado  
na Av. Heitor Penteado, S/N, entrada portão 7, Balneário “Marlene Porto” Parque Ta-
quaral, no horário das 09:00  ás 12:00 horas e das 13:30 ás 16:00 horas para a devida 
ciência. O não  comparecimento no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta  
publicação, acarretará no arquivamento do referido protocolado.

Campinas, 31 de janeiro de 2019
DÁRIO SAADI

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

SECRETARIA DE FINANÇAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº.: 001/19
Atribui competência à Coordenadoria Setorial de Análises de Incentivos Fiscais, vin-
culada ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Finanças, para instrução 
dos procedimentos pertinentes à imunidade tributária prevista no inciso VI do art. 150 
da Constituição Federal.

 O Secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
aquela definida nos incisos I e III do art. 81 da Lei Orgânica e inciso V do art. 2º da 
Lei Complementar Municipal nº 122, de 18 de dezembro de 2015, e das faculdades 
previstas no parágrafo único do art. 3º e art. 110 da Lei Municipal nº 13.104, de 17 de 
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outubro de 2007;      
Considerando que o reconhecimento de imunidade tributária não é matéria afeta ape-
nas a um departamento, podendo refletir nos impostos administrados pelos Depar-
tamentos de Receitas Mobiliárias - DRM e Imobiliárias - DRI, bem como o fato de 
que os requisitos para fruição da imunidade tributária estão previstos na Constituição 
Federal e no Código Tributário Nacional, inexistindo diferenciação que exija análise 
em Coordenadoria específica vinculada a tais departamentos, sendo adequado que a 
análise ocorra em uma única unidade administrativa;  
Considerando que a imunidade tributária, assim como os incentivos fiscais são insti-
tutos jurídicos de desoneração tributária aplicável a tributos administrados pelo DRM 
e DRI, constituindo-se esta última matéria de competência da Coordenadoria Setorial 
de Análises de Incentivos Fiscais - CSAIF;  
Considerando que é faculdade do Secretário de Finanças designar à referida Coorde-
nadoria outras atribuições além daquelas previstas nos incisos I a IV do art. 2º da Lei 
Complementar nº 122 de 2015, nos termos do inciso V e parágrafo único desse artigo;
Expede a seguinte Instrução Normativa:
Art. 1º  A instrução de procedimentos administrativos pertinentes a imunidade tri-
butária prevista no inciso VI do art. 150 da Constituição Federal ficarão a cargo da 
Coordenadoria Setorial de Análises de Incentivos Fiscais, instituída pela Lei Comple-
mentar nº 122 de 2015.  
Art. 2º  Os procedimentos com instrução iniciada poderão ser concluídos nas coorde-
nadorias atuais.
Art. 3º  Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário, especialmente a Instrução Normativa SMR nº 007, de 
5 de novembro de 2012.  

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
 TARCISIO CINTRA

Secretário Municipal de Finanças
 

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº .: 002/19
O Secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
aquelas definidas nos incisos I e III do art. 81 da Lei Orgânica e das faculdades pre-
vistas no parágrafo único do art. 3º e art. 110 da Lei Municipal nº 13.104, de 17 de 
outubro de 2007, e considerando a necessidade de disciplinar, atualizar e aperfeiçoar 
o procedimento relativo ao reconhecimento de imunidade tributária, em atendimento 
aos Princípios que regem a Administração Pública, especialmente o Princípio da Efi-
ciência;
Expede a seguinte Instrução Normativa:
Art. 1º  O reconhecimento de imunidade tributária deve ser solicitado em procedi-
mento específico, em formulário "Requerimento - Imunidade Tributária" disponível 
na página da Prefeitura Municipal de Campinas, no endereço  http://www.campinas.
sp.gov.br/governo/financas/imunidade-tributaria.php, instruído com seus anexos e do-
cumentos pertinentes, preenchido integralmente, e protocolizado por meio do Siste-
ma Eletrônico de Informações, da Prefeitura Municipal de Campinas - SEI-PMC, na 
unidade de Atendimento Porta Aberta, do Departamento de Cobrança e Controle de 
Arrecadação, da Secretaria Municipal de Finanças - DCCA/SMF.
§ 1º  O pedido deve ser instruído com as informações e documentos:  
I - relativos à legitimidade, qualificação e representatividade nos termos da legisla-
ção tributária municipal, especialmente a Instrução Normativa SMF nº 05, de 7 de 
dezembro de 2017;
II - previstos no Anexo Único desta Instrução Normativa, necessários à comprovação 
de que o interessado faz jus ao reconhecimento de imunidade tributária e de que o 
patrimônio ou serviço atende aos requisitos para fruição do benefício, sem prejuízo de 
outras medidas fiscalizadoras que atestem a situação fática alegada.
§ 2º  Além da documentação enumerada nesta instrução normativa, poderá ser exigi-
da a exibição ou juntada de outros documentos e informações pertinentes ao pedido, 
inclusive certidões expedidas por demais repartições, órgãos ou ofícios públicos, bem 
como registros de quaisquer operações, ainda que relacionadas a terceiros.
§ 3º  O não atendimento dos requisitos estabelecidos neste artigo acarretará o não 
conhecimento da solicitação e o consequente arquivamento do pedido.
Art. 2º  Os documentos para instrução dos procedimentos de imunidade tributária 
devem ser apresentados de forma legível, sem rasuras ou emendas e ordenados.
§ 1º  Os documentos de origem estrangeira devem ser:
I - legalizados perante o Consulado Brasileiro do local sob sua jurisdição ou, em caso 
de dispensa legal desse ato, devem ser emitidos de acordo com as normas específicas, 
e
II - traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado.
§ 2º  As certidões apresentadas para comprovação de fato relacionado ao pedido serão 
admitidas:
I - no prazo nela consignado, salvo disposição específica na legislação aplicável;
II - no prazo de 1 (um) ano de sua expedição, na ausência de prazo nela consignado.  
§ 3º  Os documentos a serem apresentados em meio digital devem constar  em Me-
mória USB Flash Drive (pendrive), em arquivos individualizados por documento, 
conforme a divisão constante no Anexo Único desta Instrução Normativa, nomeados 
com a identificação do conteúdo.
§ 4º  Não serão recepcionados arquivos digitais rejeitados por programa antivírus.
Art. 3º  O pedido de imunidade tributária deve ser precedido da respectiva atuali-
zação cadastral, mobiliária e imobiliária, na forma da legislação municipal, quando 
necessário.
Art. 4º  A extensão da imunidade tributária para imóvel, transmissão de imóvel ou 
constituição de direitos reais a ele relativos, ou prestação de serviços não abrangidos 
pela decisão administrativa que reconheceu imunidade tributária em favor da institui-
ção interessada deverá ser requerida nos termos do art. 1º desta instrução normativa.
§ 1º  Salvo hipótese prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal, 
o interessado deverá comprovar a relação do patrimônio ou serviço com as finalidades 
essenciais da instituição.
§ 2º  Para as instituições enquadradas na alínea "c" do inciso VI do art. 150 da Cons-
tituição Federal, o pedido de que trata o caput deste artigo deverá ser instruído com 
os documentos previstos:
I - no inciso I do §1º do art. 1º desta instrução normativa;
II - na Seção III, itens 3 e 4, do Anexo Único desta instrução normativa,  no que for 
aplicável.
§ 3º  A Administração Tributária poderá requerer a apresentação de quaisquer docu-
mentos ou esclarecimentos necessários à instrução e ao andamento processual.
Art. 5º  O reconhecimento de imunidade tributária nos termos desta Instrução Nor-
mativa:
I - dispensa a renovação anual do pedido sobre o patrimônio ou serviço objeto do 
reconhecimento;  

II - não dispensa o interessado do cumprimento de obrigações acessórias, de paga-
mento de taxas e contribuições de melhoria, de responsabilidade tributária, de reten-
ção na fonte, e das demais disposições previstas na legislação tributária municipal;  
III - não exonera o interessado de comprovar a manutenção das condições que tenham 
motivado o reconhecimento de imunidade tributária, sempre que solicitado pelo Fisco.
Art. 6º  O beneficiário da imunidade tributária deverá comunicar à Secretaria Munici-
pal de Finanças quaisquer alterações nos requisitos que justificaram o reconhecimento 
da imunidade tributária, tais como:
I - objeto social;
II - uso, propriedade, domínio útil ou posse de imóvel beneficiado com o reconheci-
mento de imunidade tributária;
III - distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 
título;
IV - aplicação, integralmente no País, de seus recursos na manutenção dos seus obje-
tivos institucionais;
V - outros.
Art. 7º  Nos termos do art. 83, inciso VI, da Lei 13.104/2007, não será conhecida a 
impugnação de lançamento fundamentada no direito à imunidade tributária, quando 
este direito não tiver sido anteriormente reconhecido.
Art. 8º  Esta instrução normativa não exclui o direito do Fisco de fiscalizar a qualquer 
momento o contribuinte declarado imune.
Art. 9º  Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
 TARCISIO CINTRA

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF nº 002/19

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EXIGIDAS E ORIENTAÇÕES

SEÇÃO I 
IMUNIDADE RECÍPROCA - ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "A" e § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 1. Para reconhecimento de imunidade de IPTU, apresentar:
 1.1 - certidão de matrícula do(s) imóvel(is) objeto do pedido, em que conste o interessado como seu titular, emitida 
no máximo há 1 (um) ano;
 1.2 - relatório sobre as atividades desenvolvidas no(s) imóvel(is), subscrito por representante(s) legal(is);
 2 - Para reconhecimento de imunidade de ITBI, apresentar:
 2.1 - documento de transmissão do(s) imóvel(is)ou constituição de direitos reais a ele relativos;
 2.2 - relatório sobre as atividades que serão desenvolvidas no(s) imóvel(is), subscrito por representante(s) legal(is);
SEÇÃO II
TEMPLOS RELIGIOSOS DE QUALQUER CULTO - ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "B" DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL
 1 - Para reconhecimento de imunidade de IPTU, apresentar:
 1.1 - certidão de matrícula do(s) imóvel(is) objeto do pedido, em que conste o interessado como seu titular, emitida 
no máximo há 1 (um) ano;
 1.2 - relatório sobre as atividades desenvolvidas no(s) imóvel(is), subscrito por representante(s) legal(is);
 1.3 - fotografias internas e externas que demonstrem o uso do imóvel;
 2 - Para reconhecimento de imunidade de ITBI, apresentar:
 2.1 - documento de transmissão do(s) imóvel(is)ou constituição de direitos reais a ele relativos;
 2.2 - relatório sobre as atividades que serão desenvolvidas no(s) imóvel(is), subscrito por representante(s) legal(is);
SEÇÃO III
ENTIDADE DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARTIDO POLÍTICO E ENTIDADE SINDICAL 
DOS TRABALHADORES - ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 1 - Registros relativos à entidade:  
 1.1 - ato constitutivo e suas alterações, ou ato consolidado, registrado nos órgãos competentes, ou demais atos de 
constituição aplicáveis nos termos da lei;
 1.2 - ata de eleição do representante legal com poderes de representação da pessoa jurídica, conforme indicado 
nos atos constitutivos, registrada nos órgãos competentes, ou demais atos de outorga de poderes de representação, 
emitidos nos termos da lei.
 1.3 - registro no Ministério da Educação, na Secretaria Estadual da Educação e na Secretaria Municipal de Edu-
cação, para instituição de educação;  
 1.4 - lei federal dispondo sobre sua criação e registro ativo no Tribunal Superior Eleitoral, para partidos políticos;  
 1.5 - carta sindical ativa emitida pelo Ministério do Trabalho, para entidade sindical de trabalhadores.  
 2 - Registros contábeis e fiscais:
 Nota: Devem ser apresentados os documentos relativos aos 2 (dois) últimos exercícios anteriores ao pedido ou, se 
inferior, relativo ao período de atividade da instituição.  
 2.1 - balanço patrimonial;
 2.2 - demonstrativo de resultados - DRE;
 2.3 - demonstração das mutações do patrimônio líquido;
2.4 - demonstração dos fluxos de caixa;
 2.5 - notas explicativas às demonstrações contábeis;
 2.6 - balancete contábil analítico do mês de dezembro;
 2.7 - livro razão, em arquivo PDF e Excel;  
 2.8 - termo de abertura e, quando for o caso, termo de encerramento dos livros contábeis obrigatórios para o 
interessado, autenticados no órgão competente;
 2.9 - imposto de renda pessoa jurídica completo, incluindo-se o recibo de entrega, em arquivo PDF;  
 2.10 - plano de contas, preferencialmente com a descrição da função e funcionamento das contas;
 2.11 - publicação dos documentos previstos nos itens "2.1" a "2.5". Na ausência de publicação, apresentar os 
referidos documentos assinados pelo contador e representante legal;
 2.12 - folha de pagamento do mês de setembro, em arquivo PDF e Excel;  
 2.13 - Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e recibo de entrega, classificado por nome do empregado, 
em arquivo PDF e Excel;
 3 - Para reconhecimento de imunidade de IPTU, apresentar:
 3.1 - certidão da matrícula do(s) imóvel(is) objeto do pedido, em que conste o interessado como seu titular, emitida 
no máximo há 1 (um) ano;
 3.2 - relatório sobre as atividades desenvolvidas no(s) imóvel(is) e sua vinculação com o objeto social, subscrito 
por representante(s) legal(is);
 3.3 - fotografias internas e externas que comprovem o uso do imóvel;
 4 - Para reconhecimento de imunidade de ITBI, apresentar:
 4.1 - documento de transmissão do(s) imóvel(is)ou constituição de direitos reais a ele relativos;
 4.2 - relatório sobre as atividades que serão desenvolvidas no(s) imóvel(is) objeto do pedido, subscrito por 
representante(s) legal(is);

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO

Protocolo SEI:PMC.2018.00041910-25
Contribuinte:Sforcini Fermiano Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ:32.008.879/0001-04
CCM:518.527-0
Assunto:Revisãoex officiodo ISSQN-ofício da competência de 2018
Acolho a manifestação fiscal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005,REVISO,ex officio, o lançamento tributário referente ao ISSQN-ofício 
referente à competência de 2018, cancelando o crédito tributário constituído no valor 
equivalente a 200,0000 UFIC conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inci-
so VIII da Lei Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN) eNOTIFICOo contribuin-
te identificado que, a partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições - SIMPLES NACIONAL (27/09/2018), o recolhimento do 
ISSQN deve ocorrer por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional 
- DAS, calculado de acordo com valor da receita bruta mensal com aplicação das 
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alíquotas previstas no anexo IV da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, 
§ 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação 
de restituição, essa deverá ser feita em procedimento específico.

Protocolo SEI:PMC.2018.00043022-00
Contribuinte:Olivia Wilma Megale Berti Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ:32.167.823/0001-00
CCM:519.635-3
Assunto:Revisãoex officiodo ISSQN-ofício da competência de 2018
Acolho a manifestação fiscal, nos termos do artigo 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/2005,REVISO,ex officio, o lançamento tributário referente ao ISSQN-ofício 
referente à competência de 2018, cancelando o crédito tributário constituído no valor 
equivalente a 150,0000 UFIC conforme artigo 145, inciso III c/c artigo 149, inciso 
VIII da Lei Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN) eNOTIFICOo contribuin-
te identificado que, a partir do seu ingresso no Regime Especial de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições - SIMPLES NACIONAL (19/10/2018), o recolhimento do 
ISSQN deve ocorrer por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional 
- DAS, calculado de acordo com valor da receita bruta mensal com aplicação das 
alíquotas previstas no anexo IV da Resolução CGSN nº 140/2018 conforme artigo 25, 
§ 1º, inciso IV, alínea "c", § 12, da Resolução supracitada e que, no caso de solicitação 
de restituição, essa deverá ser feita em procedimento específico.

Protocolo:PMC.2019.00001440-57
Contribuinte:NUNES GOLGO & ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Inscrição Municipal:290.894-8
Assunto:Revisãoex officiode lançamentos tributários
Nos termos do art. 72do Decreto Municipal nº 15.356/2005 c/c art. 149, VIII 
da Lei Federal nº 5172/66 (CTN), acolho a manifestação fiscal eratificoa data 
de29/10/2014como a "data fim" da inscrição mobiliária municipal, restando,por con-
seguinte, cancelados os débitos fiscais exigíveis posteriores a essa data.

CESAR C.ASSUMPÇÃO
AFTM - COORDENADOR DA CSCM/DRM/SMF

 

COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS

Protocolado: SEI 2018.00040161-18
Interessado: C7 Planejamento, Assessoria e Participações em Negócios Ltda
Inscrição Municipal: sem inscrição
Assunto: Pedido de restituição de ISSQN Prestador de fora do Município
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007, e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,DEFIROo pedido do interes-
sado, e reconheço do Direito aocréditodo ISSQN pago indevidamente pelo Prestador 
do Serviço, competência outubro/2018, no valor de1.819,7635UFICnos termos do 
artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007

SEI-número: 2018.000.30367-86
Interessado:West Side Viagens e Turismo Ltda.
Assunto:Compensação/Restituição - ISSQN
C.C.M. nº: 285.731-6
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF,DEFIROo pedido do inte-
ressado e reconheço o direito ao crédito do ISSQN-Próprio, competência 10/2017, 
no valor de374,05UFICe do ISSQN Substituto Tributário, competência 10/2017, no 
valor de93,66UFIC, para a inscrição imobiliária nº 285.731-6, nos termos do § 1º do 
artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005.

MARISLANE VIEIRA SANTOS
AFTM - COORDENADORA DA CSPFP/DRM/SMF

 

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO

Protocolo: 2018.3.04582
Interessado: AFL SERVICOS MEDICOS LTDA
Requerente: ALEXANDRE FERRARI AMARAL
Assunto: Pedido de reconsideração de indeferimento de cadastro CENE - Cadas-
tro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas
Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo, acolho a ma-
nifestação fiscal às fls. 55 - 57 e nos termos do artigo nº 72 do Decreto Municipal nº 
15.356/05 INDEFIRO o presente pedido, nos termos do artigo 2º, § 3º, Inciso III c/c 
artigo 8º da Instrução Normativa DRM/SMF nº 002/2017. Assim, o cadastro CENE nº 
83810 permanece com status indeferido.

CESAR C.ASSUMPÇÃO
AFTM - COORDENADOR DA CSCM/DRM/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

Processo SEI:PMC. 2019.00002838-47
Interessado:C&N Medicina Ocupacional Ltda.
IM nº:100.358-5
Assunto:Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta,deixo de conhecer do pedido de cancelamento 
da nfse nº2711, emitida em25/04/2018, nos termos do artigo 10, §4º, da Instrução 
Normativa DRM/SFM nº 004/2009, acrescido pela Instrução Normativa SMR nº 
003/2012, e, de ofício, efetuo o seu cancelamento.

Protocolo: 2017/3/1616(principal)
Impugnação: Protocolo 2017/3/10579
Interessada: PBL Assessoria de Comércio Exterior Ltda.
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 005642/2017
 Com base nos elementos do protocolado indefiro a impugnação e mantenho o AIIM 
005642/2017 na íntegra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as 
disposições dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e 
não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifiquem sua retificação 
ou anulação.

SARHA C.D. DOS REIS ALMEIDA RENZO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM/SMF

 

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA

Protocolo: 2017/03/07585
Interessado: Sttas do Brasil, Assessoria e Consultoria em Comércio Exterior Ltda
CCM: 318941-4
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo de notificação de autoridade fiscal
  Nos termos do artigo 66 da Lei 13104/07, acolho a manifestação fiscal constante da 
folha 4e decido pelo não conhecimento da solicitação, pelo fato do objeto do pedido 
não estar entre os previstos na Lei 13104/07, que dispõe sobre o procedimento e o 
processo administrativo tributário, com o consequente arquivamento do protocolo em 
conformidade com o artigo 90 da Lei 13104/07.  

 BRUNO CÉSAR PEREIRA LANGONI
AFTM - COORDENADOR DA CSFM/DRM/SMF

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

INFORMATIVO
O Município de Campinas, através da Secretaria Municipal de Habitação, no uso 
de suas atribuições INFORMA a todos quanto interessar de que o Poder Público 

Municipal, em resposta ao protocolo administrativo 2018/10/29183, expediu em 07 
de Janeiro de 2019 a Certidão de Regularização Fundiária nº 13, para REGULARI-
ZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO - REURB-E, do CONDO-

MÍNIO EDIFÍCIO FORTE SÃO JOAQUIM, localizado na Rua Saldanha Marinho, 
616, implantado sobre o lote 2 da Quadra D do Quarteirão 0145, objeto da matrícula 

56.475, do 2º Serviço de Registro de Imóveis neste Município, nos termos da lei 
federal 13.465/17, conforme inteiro teor que segue:

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – CRF
CRF nº: 013
Expedido em 07 de Janeiro de 2019

O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO - SEHAB,  no desempenho de suas atribuições legais, neste ato 
representada pelo Sr. Secretário Municipal de Habitação Samuel Ribeiro Rossilho, 
nomeado pela Portaria nº 87.373/2017, publicada no Diário Oficial do Município em 
03/01/2017,  CERTIFICA  que,  consoante elementos constantes no protocolado nº 
2018/10/29183, o  CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FORTE SÃO JOAQUIM, sito à Rua 
Saldanha Marinho, 616, implantado sobre o lote 2 da Quadra D do Quarteirão 0145,   
objeto da matrícula 56.475 do 2º Serviço de Registro de Imóveis,  foi aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Campinas em 13.02.1987, no âmbito do protocolo administra-
tivo nº 34.778/86, com planta substitutiva aprovada em 18.08.2003, tendo recebido os 
seguintes atos que comprovam a sua regularidade  frente ao Município:
- Alvará de Aprovação nº 32662, datado de 21.09.1987;
- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros  nº 298486, expedido em 04.06.2003; 
- Visto para Certificado de Conclusão de Obras nº 2003/359, expedido pela Sociedade 
de Abastecimento de Água e Saneamento – SANASA, em 07.03.2003; 
- Certificado de Conclusão de Obras n 00888/3, datado de 21.08.2003;
O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FORTE SÃO JOAQUIM possui o seguinte quadro de 
áreas, conforme elementos apresentados pelo responsável técnico do empreendimento 
e constante do citado protocolado administrativo:  
TERRENO: 306,70M²
SUBSOLO: 306,70M²
PAVIMENTO TÉRREO: 254.44M²
PAVIMENTO TIPO (175,69 X 11): 1.932,59M²
COBERTURA: 29,64M²
CAIXA D’ÁGUA: 29,64M²
TIPO DE OCUPAÇÃO: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR    

DESCRIÇÃO: Possui 01 (um) pavimento inferior (subsolo) , 01 (um) pavimento tér-
reo,  11 (onze) pavimentos tipos, 01 (um) pavimento cobertura e 01 (um) pavimento 
para caixa d’água. 
Pavimento inferior (subsolo) – possui 14 vagas numeradas de 06 a 12 e 06A a 12A 
para veículos, sendo todas cobertas, área para manobras, caixa de escada caracol para 
acesso ao pavimento térreo, fosso dos elevadores, depósito de lixo, cabine transforma-
dora e rampa de acesso de veículos à rua.
Pavimento térreo – hall e entrada social conjuntamente com jardineira e a recepção, 
vestiário com w.c., fosso dos elevadores, caixa de escada caracol para acesso ao pa-
vimento inferior, caixa de escada comum para acesso ao pavimento tipo, 10 vagas 
numeradas de 01 a 05 e 01A à 05A para veículos, sendo todas cobertas,  área para 
manobras e corredor de acesso de veículos à rua.
Primeiro andar e/ou pavimento tipo (x 11) – possui 04 (quatro) apartamentos por andar 
sendo que os mesmos com finais 1 e 2 se localizam de frente para a rua, possuindo os 
seguintes compartimentos: 1 hall de entrada, 1 sala de estar e dormitório concomitan-
temente, 1 cozinha, 1 área de serviço. Os apartamentos com finais 3 e 4 se localizam 
nos fundos possuindo os seguintes compartimentos: 1 hall de entrada, 1 sala de estar e 
dormitório concomitantemente, 1 cozinha, 1 área de serviço. 
Cobertura – no último andar possuindo caixa de escada comum para acesso ao pavi-
mento tipo, fosso dos elevadores, hall de distribuição e a laje de cobertura dos apar-
tamentos. 

ÁREA DAS UNIDADES: Os apartamentos possuem as seguintes áreas:
Pavimento tipo (final 1 e 4) – Área útil de 34,70m², área comum de 14,05m², área total 
de 48,75m², Fração ideal de TERRENO de 5,8580m² (1,91%);
Pavimento tipo (final 2 e 3) - Área útil de 36,65m², área comum de 14,84m², área total 
de 51,49m², Fração ideal de terreno de 6,1872m² (2,01%);

BOXES DE GARAGEM: 
Box de garagem 11A e 12A: área útil: 12,15m²; área comum: 4,92m²; área total: 
17,7m²; fração ideal do terreno: 2,0511 (0,6688%);
Demais boxes de garagem: área útil: 10,12m²; área comum: 4,10m²; área total: 
14,22m²; fração ideal do terreno: 1,7093 (0,5573%);

VINCULAÇÃO DOS BOXES: Os boxes de garagem estão vinculados aos aparta-
mentos da seguinte forma: 
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APARTAMENTO BOX PAVIMENTO/TIPO
42 01 TÉRREO
53 02 TÉRREO
32 03 TÉRREO
52 04 TÉRREO
102 05 TÉRREO
43 01A TÉRREO
54 02A TÉRREO
22 03A TÉRREO
12 04A TÉRREO
81 05A TÉRREO
63 06 INFERIOR (SUBSOLO)
64 07 INFERIOR (SUBSOLO)
14 08 INFERIOR (SUBSOLO)
34 09 INFERIOR (SUBSOLO)
11 10 INFERIOR (SUBSOLO)
71 11 INFERIOR (SUBSOLO)
72 12 INFERIOR (SUBSOLO)
61 06A INFERIOR (SUBSOLO)
23 07A INFERIOR (SUBSOLO)
111 08A INFERIOR (SUBSOLO)
101 09A INFERIOR (SUBSOLO)
82 10A INFERIOR (SUBSOLO)
104 11A INFERIOR (SUBSOLO)
21 12A INFERIOR (SUBSOLO)

Desta forma, certifica que sob o aspecto urbanístico o empreendimento contou com 
todos os atos de aprovação, razão que atestamos a sua regularidade. 
A presente certidão, que equivale à Certidão de Regularização Fundiária - CRF, é 
expedida com o objetivo de  viabilizar a regularização registrária do empreendimento 
denominado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FORTE SÃO JOAQUIM, conforme previsto 
na Lei Federal nº 13.465/2017  e seu Decreto Regulamentador nº 9.310/2018.

Vale salientar que o empreendimento foi aprovado pelo Município antes da criação 
do GRAPROHAB, razão pela qual não consta nos protocolados 1986/0/34.788 e 
2018/10/29183 informações sobre o licenciamento ambiental. 
O presente documento, composto de 04 (quatro) laudas, é expedido em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma. 

Campinas, 01 de fevereiro de 2019
SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO

Secretário Municipal de Habitação

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

GABINETE DO SECRETÁRIO
ORDEM DE SERVIÇO N°02/2019

O Senhor Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO que aLei Complementar nº 208, de 20 de dezembro 
de 2018, que dispõe sobre o novo regramento construtivo e urbanístico de parcelamen-
to, ocupação e o uso do solo do Município de Campinas, propõe uma cidade mista;
 CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, determina 
a desburocratização do Municípios;
 CONSIDERANDO aceleridade, o princípio da eficiência e do objetivo da melhoria 
contínua dos serviços prestados pela secretaria;

 DETERMINA:

1. Para os projetos de obras novas de Institucionais, Clubes Associativos, Portarias e 
Prédios Administrativos da Associação do Loteamento; ficam isentos de apresentar, na 
entrada do protocolado, Ficha Informativa do Imóvel, que será substituída por cópia 
do projeto aprovado do loteamento;

2. A presente Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 31 de janeiro de 2019

ENG° CARLOS AUGUSTO SANTORO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Solicitação Semurb On-line: nº 3602
Protocolo: 2019/99/19
Proprietário: JOSE PAULO DE ASSIS
Decisão: Pendências no projeto de Construção Nova
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 3202
Protocolo: 2018/99/622
Proprietário: FERNANDO OLIVEIRA ULTREMARE
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 3649
Protocolo: 2019/99/21
Proprietário: ADEMIR MACHARETH SCHUINDT
Decisão: Pendências no projeto de Construção Nova
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 3650
Protocolo: 2019/99/29
Proprietário: ANTONIO DIRCEU FEDES
Decisão: Pendências no projeto de Construção Nova
Prazo: 30 dias

Solicitação Semurb On-line: nº 3667
Protocolo: 2019/99/58

Proprietário: SANDRA MARIA FACHINETI
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias

Solicitação: 2836
Protocolo: 2018/99/340
Proprietário: GUSTAVO ALDEGHERI
Decisão: Indefiro projeto de Construção Nova

Solicitação Semurb On-line: nº 2884
Protocolo: 2018/99/559
Proprietário: RODRIGO DE AQUINO TONIN
Decisão: DEFIRO PROJETO DE Construção Nova

COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO 
PARA CONCEDER CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO N° 
2007/11/15952.
PROT.19/10/2383 PAIS MONTEIRO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO 
PARA CONCEDER CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO N° 
2009/11/08260.
PROT.19/10/2381 CONDOMINIO EDIFICIO ONZE DE AGOSTO 

COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO 
PARA CONCEDER CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO N° 
2008/11/00710.
PROT.19/10/2231 RENATO NUNES ABUD 

COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO 
PARA CONCEDER CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO N° 
2015/11/15636.
PROT.19/10/2386 PAIS MONTEIRO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

DEFERIDOS
PROT.19/11/883 CARIBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 
PROT.13/11/1320 CLARO S/A

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
PROT.18/11/16508 ORLANDO ERNESTO LUCON - PROT.19/11/396 MOACIR 
BENVENUTTI NETTO - PROT.19/11/809 VALDEMIR FERREIRA DUARTE JU-
NIOR - PROT.19/11/835 LUCIANO BOTELHO DE MORAIS - PROT.18/11/10813 
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A - PROT.18/11/11224 MRV EN-
GENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A - PROT.18/11/16528 JEROEN PETER 
SIMON VERMEEREN - PROT.18/11/10218 MILTON MASSAO YAMADA 
- PROT.18/11/12895 RENATO MAZOLINI - PROT.17/11/14784 LI ZHI JIAN - 
PROT.19/11/858 CASANOVA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI - 
PROT.18/11/13152 LOURIVAL GOMES DA SILVA - PROT.18/11/16477 LUCIENE 
LOSS JARDIM - PROT.19/11/840 FABRICIO MAIA REZENDE - PROT.18/11/14775 
EDVALDO PIACENTE - PROT.18/11/11707 MARCELA BAILONI MARCÍLIO - 
PROT.18/11/15217 FLAVIA HELENA OLIVA - PROT.18/11/5645 IGREJA CATÓ-
LICA APOSTÓLICA CARISMÁTICA - PROT.18/11/7596 JOSÉ EVALDO GOMES 
DOS SANTOS - PROT.18/11/15119 DOMENICO MICARONI - PROT.18/11/9405 
JAMILSON EVERTON DOMENICA - PROT.18/11/12746 JOSE EUGENIO GANA-
DE - PROT.18/11/9585 GERALDO FRANSCISCO PEDROSO - PROT.18/11/9882 
ARMINDO ALVES DOS SANTOS - PROT.18/11/16185 MILTON MARQUES 
DE OLIVEIRA - PROT.17/11/15648 CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA 
- PROT.18/11/11102 MARIA DA GRAÇA GARGANTINI - PROT.18/11/12627 
MARIA FERNANDA GALANTE ALVAREZ - PROT.18/11/7086 GERSON GIU-
LIANI - PROT.18/11/16563 SILVIA BASTOS RITTNER - PROT.18/11/1729 
ESTER PAULINO DA SILVA SOUZA - PROT.18/11/8608 EDNA MARIA COS-
TA - PROT.19/11/139 TMMW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
- PROT.18/11/1742 MARIA MIRANTE DE ALMEIDA - PROT.18/11/10958 FER-
NANDO ROSSI JACOBUCCI 

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT.19/11/854 MAIRA CASSIA VIEIRA 

CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS
PROT.19/11/924 JORGE LUIS SIQUEIRA 

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA

DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

INDEFERIDOS
PROT.18/11/16233 LILIAN REGINA THOMAZINI - PROT.13/10/27404 CEMON 
ELETRO ELETRONICA LTDA - PROT.13/10/27405 CEMON ELETRO ELE-
TRONICA LTDA - PROT.13/10/37243 CEMON ELETRO ELETRONICA LTDA - 
PROT.13/10/37244 CEMON ELETRO ELETRONICA LTDA - PROT.13/10/49186 
CEMON ELETRO ELETRONICA LTDA - PROT.13/10/49187 CEMON ELETRO 
ELETRONICA LTDA - PROT.13/10/59223 CEMON ELETRO ELETRONICA LTDA 
- PROT.13/10/59224 - CEMON ELETRO ELETRONICA LTDA - PROT.14/10/5698 
CEMON ELETRO ELETRONICA LTDA - PROT.14/10/5699 CEMON ELE-
TRO ELETRONICA LTDA - PROT.16/10/20252 ROSIVALDO LEITE DE TOR-
RES - PROT.17/10/31081 ROSIVALDO LEITE DE TORRES - PROT.19/10/29 
MAITTY GOMES FARIA BETARELO - PROT.18/11/4640 MARIA HELENA 
DE BRITO SIQUEIRA - PROT.18/11/13289 JONATHAS MICHEL CARDOSO - 
PROT.17/10/50 ALINOR ROSÁRIO DA CRUZ - PROT.18/11/445 ALÍPIO ALVES 
TAVEIRA - PROT.18/11/12546 VANDAIR GONÇALVES PIRES RODRIGUES - 
PROT.18/11/14723 ESPETINHOS NORTE SUL EIRELE-ME - PROT.18/11/12526 
EDSON PENA MURCIA - PROT.18/11/3340 LUIS EMANUEL DO CARMO DE 
ASSIS - PROT.18/11/3140 ELIZETE DA SILVA ALVES - PROT.18/11/3130 JERÔ-
NIMA ALVES RODRIGUES - PROT.18/11/706 CONDOMINIO SPAZIO DELLA 
LUME - PROT.18/11/5722 CONDOMINIO SPAZIO DELLA LUME - PROT. 
18/11/799 ALICE KUCHTA - PROT.18/11/820 MARIA AUGUSTA R. DE MELO 
- PROT.18/11/6938 ALICE KUCHTA - PROT.18/11/12535 ALICE KUCHTA - 
PROT.18/11/11251 VALDIR BECK - PROT.17/11/14522 MARCIA MENDES FER-
RAZ - PROT.18/11/11713 ZILDA DA SILVA - PROT.19/11/31 DIEGO APARECIDO 
DASCENZIO - PROT.18/11/11424 ADAYL NORBERTO GOES - PROT.18/11/6360 
HEYDIANE CAMPOS LIMA - PROT.18/11/11604 RAQUEL NOGUEIRA AL-
VES RODRIGUES - PROT.18/10/28620 CONDOMINIO CHÁCARAS DO ALTO 
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DA NOVA CAMPINAS - PROT.18/10/31041 CONDOMINIO CHACARAS DO 
ALTO DA NOVA CAMPINAS - PROT.18/11/9486 ELIZETE DA SILVA ALVES - 
PROT.18/11/9488 ELIZETE DA SILVA ALVES - PROT.18/10/36719 MAMA JOSÉ 
LEMOS COSTA DO VALE - PROT.18/11/15542 MARIO DOS SANTOS JUNIOR 
- PROT.18/11/12099 GOLD SALGADOS LTDA

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
PROT.19/11/535 ANDRÉ LUÍS LONTRA VIEIRA - PROT.18/11/14213 RON-
DON ACADEMIA FITNESS LTDA - PROT.18/11/10745 RENATO CELERI - 
PROT.17/11/14336 CAMILA MIX LTDA ME - PROT.16/156/8024 COORD. SET. 
DE FISCALIZAÇÃO/SEMURB - PROT.18/11/13405 NAKAMURA CAFETERIA 
LTDA - PROT.19/11/981 ALEXANDER DALLA VECCHIA - PROT.19/10/2741 
EDMAR DOS SANTOS CARDOSO - PROT.19/10/2739 EDMAR DOS SANTOS 
CARDOSO - PROT.18/11/12769 M2 CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS 
ESTÉTICAS LTDA - ME - PROT.18/11/13244 CLINICA DE ANGIOLOGIA E CI-
RURGIA VASCULAR LEMOS E DYNIEWICZ S/S LTDA - PROT.18/11/13282 
RESTAURANTE ARMAZEM CAMPINAS LTDA-ME - PROT.18/11/13297 OPTI-
CA TANIA LTDA-ME - PROT.18/11/13341 4 FIT COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA-ME - PROT.18/11/16616 APR POWER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - PROT.18/11/15853 CENTRO PROMOCIO-
NAL NOSSA SENHORA DA VISITAÇÃO - PROT.18/11/5924 ZOETIS INDUS-
TRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - PROT.18/11/12482 FLUKE IN-
DUSTRIA E COMERCIO DE VEDAÇÕES LTDA - PROT.18/11/5439 SOUSAS 
FOGÃO MINEIRO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI 

COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 3 DIAS
PROT.18/156/8418 COORD. SET. DE FISCALIZAÇÃO/SEMURB (LUCIA VILMA 
CAMPO DALL’ORTO DE SOUZA) - INTIMAÇÃO N°69035PROT.16/156/5579 
COORD. SET. DE FISCALIZAÇÃO/SEMURB (IGREJA EVANGÉLICA AVIVA-
MENTO BÍBLICO EM CAMPINAS) - INTIMAÇÃO N°22035  

COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 5 DIAS
PROT.16/156/9477 COORD. SET. DE FISCALIZAÇÃO/SEMURB (IGREJA DO 
LEÃO/IGREJA ADONAI) - INTIMAÇÃO N°22371
PROT.18/156/7545 COORD. SET. DE FISCALIZAÇÃO/SEMURB (MARIA JOSÉ 
GOMES FREIRES) - INTIMAÇÃO N°00135

COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 15 DIAS
PROT.12/11/1460 DEPART. DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DUOS/SEMURB 
(CYNIRA LAGOA SCRIVANTE) - INTIMAÇÃO N°21848

COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 30 DIAS
PROT.16/156/5579 COORD. SET. DE FISCALIZAÇÃO/SEMURB (IGREJA 
EVANGÉLICA AVIVAMENTO BÍBLICO EM CAMPINAS) - A.I.M N°29784 

CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS
PROT.18/11/16410 LILIAN APARECIDA MOSCÃO - PROT.19/11/860 JULIA 
SCHOLZE BORGES HEUSER

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
ENG° MOACIR J. M. MARTINS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO   EGDS - PROGRAMAÇÃO
A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor promove aula aberta

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos convida todos os servidores da Ad-
ministração Pública Direta e Indireta para participarem da Aula Aberta sobre o tema 
"Novos Rumos da Administração Pública no Brasil", que iniciará a 16ª edição do 
curso "Noções Práticas de Direito para Servidores Públicos" promovido por esta 
secretaria através da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - EGDS. 

Data:26/03/2019 (terça-feira)
Horário: das 14h as 17h
Local: Salão Vermelho - Paço Municipal
Palestrante: Mariana Villela Juabre de Campos, Procuradora Municipal

Inscreva-se através: https://cursosegds.campinas.sp.gov.br/,  utilizando o seu 
email institucional ( @campinas.sp.gov.br )

Informações:(19) 2116-0335
Campinas, 01 de fevereiro de 2019

MARISA CÓRDOBA AMARANTES
Coordenadora da EGDS

AIRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor do Departamento de  Recursos Humanos

 

ERRATA - COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
(EDITAL 002/2016)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos retifica a redação da publicação COMUNICADO DE CONCURSO 
PÚBLICO (EDITAL 002/2016), no Diário Oficial do Município do dia 04 de feverei-
ro de 2019, página 14. 
ONDE SE LÊ :

Cargo: MEDICO - CLINICA MEDICA
Nome: MARCEL ANTONIE BARROSO CHENU GOMES
Avaliação Médica: APTO

LEIA-SE :

Cargo: MEDICO - CLINICA MEDICA
Nome: MARCEL ANTOINE BARROSO CHENU GOMES
Avaliação Médica: APTO

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
MARCELO DE MORAIS

Diretor 
 

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
(EDITAL 008/2014)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos comunica o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato 
ao cargo público relacionado abaixo:

Cargo: TECNICO ENFERMAGEM
Nome: MARCOS ADRIANO DOS SANTOS
Avaliação Médica: APTO

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
 MARCELO DE MORAIS

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR
 

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
(EDITAL 006/2014)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos COMUNICA que os candidatos abaixo relacionados foram considera-
dos eliminados do Concurso Público relativo ao Edital 006/2014, por não compareci-
mento ao Exame Médico Pré-admissional.

Cargo: AG.EDUCACAO INFANTIL 
Nome: ANDREIA DE CASSIA PASTORE

Cargo:AG.EDUCACAO INFANTIL
Nome: CINTHYA MARIA VICENTIN FERREIRA

Cargo:AG.EDUCACAO INFANTIL
Nome: LUCIANA APARECIDA ALVES BASSO

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
 MARCELO DE MORAIS

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR
 

COMUNICADOS

De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Oficial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:

 Raquel Alves Almeida Souza, matrícula: 120.780-6
  Referente: aposentadoria por invalidez
  Conclusão: respondido.                        JMO: 374/18  

 Vera Lucia Sebastião Romão, matrícula: 65168-0
  Referente: aposentadoria por invalidez
  Conclusão: respondido.                        JMO: 382/18  

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
JUNTA MÉDICA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
 

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

ção parcial para Fevereiro, Março e Abril
Palestra: Menos Estresse e mais Atenção com Mindfulness

OBJETIVO : Apresentar os temas mindfulness, estresse e equilíbrio emocional com 
embasamento científico.

CONTEÚDO : O que é mindfulness - Estudos científicos - Mecanismos neurológicos 
- Atenção Vs Distração - Autoconhecimento - Redução de estresse - Orientações de 
segurança - Impacto dos transtornos mentais em educadores, jovens e adultos.

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais

INSTRUTOR: Marson Ferreira - Graduado em física e especialista em ensino de 
matemática pela Unicamp, instrutor de atenção plena pela Unifesp e aprofundou seus 
estudos sobre mindfulness pela Universidade de Virgínia (EUA). Motivado pela expe-
riência direta com as angústias da educação, ele procurou e encontrou alívio em uma 
prática simples, laica e com marcante base científica: a atenção plena, também conhe-
cida como mindfulness. É idealizador, cofundador e instrutor do Projeto Social Escola 
do Presente, instituição que oferece cursos de atenção plena para pessoas adultas em 
geral e, entre elas, educadores de escolas públicas.

Data: 20 de março - 4ª feira
Horário: das 14h00 as 16h30
Carga Horária: 2 horas e meia
Local: Salão Vermelho - Paço Municipal
Cursos: 
1. Jogos Cooperativos
OBJETIVO : Familiarizar-se com a aplicação de Dinâmica de Grupo como ferra-
menta de aprendizagem para adultos (andragogia, visando a integração e a cooperação 
dos participantes). 
 CONTEÚDO : Vivência de Jogos Cooperativos com o objetivo de experimentar 
técnicas e atividades diferentes, com reflexões do cotidiano 
 PÚBLICO ALVO: Todos os Servidores, especialmente aqueles que atuam com gru-
pos de aprendizagem 
 INSTRUTORA: Gisleine Darzan Lupi, Professora, com pós graduação em Educação 
pela Unicamp, possui  28 anos de experiência em instituições privadas e 12 anos de 
serviço público. 
 Data: 21 de fevereiro - 5ª feira
 Horário: das 8h30 as 11h30
 Carga Horária: 3 horas
 Local: Naed Leste - Rua Padre Domingos Giovanini, nº 276 - Parque Taquaral

2.Estratégias de atendimento ao usuário de drogas
OBJETIVO : Capacitar os profissionais da rede municipal de Campinas-SP, para 
atendimento e outras abordagens a usuários de drogas. Apresentar o fluxo de atendi-
mento aos usuários de álcool e outras drogas e opções de tratamento.
CONTEÚDO : Introdução a história do uso de drogas; - Conceitos e Dinâmicas; - O 
que são drogas de abuso; - Quem são os usuários de drogas; - Entendendo a Situação 
Atual de uso de drogas. - Quais são as formas de tratamento e nossos parceiros em 
campinas? - Efetuando o Mapeamento de fluxo e estratégias de atendimento.
PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais
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INSTRUTORAS: Kamila de Oliveira Belo - Mestra em Saúde Coletiva: é espe-
cialista em Apoio Matricial possui bacharelado e licenciatura em Enfermagem. Pes-
quisadora membro do Laboratório Saúde Coletiva e Saúde Mental, do Laboratório 
de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos e enfermeira da Prefeitura Municipal 
de Campinas. Silvia de Oliveira S. Cazenave - Doutora em Toxicologia e Mestre 
Análise desde 1987; Professora Titular de Toxicologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas; Superintendente de Toxicologia da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (ANVISA). Especialista em Drogas de abuso com título conferido 
pela ONU (Organização das Nações Unidas - Divisão de Narcóticos). Coordenadora 
Setorial de Políticas de Prevenção ao Uso de Drogas na Secretaria Municipal de As-
sistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Campinas
Datas: 14 e 21 de março
Horário: das 14h00 as 18h00
Carga Horária: 8 horas 
Local: Sesi Amoreiras - Sala R2- Entrada pela Rua Francisco de Assis Iglesias, sem 
número. Obs: estacionamento no entorno.  

3.Revelando a infância: o universo da criança de 0 a 6 anos
OBJETIVO : Instrumentalizar o servidor, esclarecendo informações nos âmbitos do 
desenvolvimento motor, emocional,afetivo, intelectual e social da criança, de modo a 
garantir que o conteúdo ministrado reflita na prática diária do funcionário. CONTE-
ÚDO : O que é o brincar, o que é brincadeira e o que representa o brinquedo / Fases 
do desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos / Afeto: o quê e para quê? / Apresentação 
do objeto / Holding e handling / Objeto transicional / Brinquedos e brincadeiras, suas 
propostas de ação e seu potencial de desenvolvimento para crianças e bebês / Primei-
ros Socorros. 
PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais, que trabalhem com crianças de 
0 a 6 anos.
INSTRUTORES: Gisleine Darzan Luppi, professora, com pós graduação em Educa-
ção pela Unicamp; Valdir Assis, SAMU.
Datas: 20, 27/03; 03, 10, 17, 24/04; 08/05 (quarta-feira)
Horário: das 13h30 as 16h30
Carga Horária: 21 horas 
Local: CEREST - Centro de Referência a Saúde do Trabalhador - Avenida Prefeito 
Faria Lima, 680 - Parque Itália

4.Noções Práticas de Direito para Servidores
OBJETIVO : Trazer ao conhecimento do servidor público noções em matérias de 
Direito, a fim de relacionar e aproximar essas noções com o exercício das atividades 
funcionais dos agentes públicos.
CONTEÚDO : Reflexões sobre a Administração Pública; Princípios Constitucionais 
da Administração Pública e Princípios do Direito Administrativo; Estado, Governo e 
Administração Pública; Organização Administrativa: Órgãos, Cargos e Agentes Pú-
blicos; Atos Administrativos; Serviços Públicos e Bens Públicos; Poderes Administra-
tivos; Processo Legislativo, Direito Financeiro e Tributário; Lei de Responsabilidade 
Fiscal; Administração Tributária; Licitação; Contratação Direta; Contrato Adminis-
trativo; Repasses ao Terceiro Setor; Como proceder diante de uma demanda judicial; 
Responsabilidade Civil ; Crimes contra a Administração Pública; Processo Discipli-
nar; Improbidade Administrativa.
PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos da Prefeitura de Campinas
 INSTRUTORES: Advogados, Auditores Fiscais Tributários e Procuradores Muni-
cipais
 Datas: 26 e 28 de março; 02,09,16,23,25,30 de abril; 07,14,16,21,28,30 de maio; 
04,11,13,18,25,27 de junho;02 e 04 de julho. (às terças-feiras, e algumas quintas-
-feiras). 
 Horário: das 13h30 as 17h00
 Carga Horária: 77 horas 
Local: Sala de Treinamento da EMDEC - Rua Dr. Sales de Oliveira, 1028 - Vila 
Industrial

5.Capacitação para Multiplicadores em Educação Alimentar e Nutricional 
OBJETIVO : Capacitar servidores da PMC, que estão em contato direto com popu-
lação, para multiplicadores em prática de educação em alimentação, levando conheci-
mento sobre alimentação saudável e metodologias.
 CONTEÚDO : - Introdução do curso, conceituação de Segurança Alimentar e Nutri-
cional -Metodologias aplicáveis em Educação Alimentar e Nutricional -Introdução à 
Nutrição -Aspectos de higiene -Alimentação Infantil -Alimentação Saudável -Acesso 
aos alimentos, agricultura -Aplicação de hortas como método educacional (prática) 
- Aproveitamento integral dos alimentos -Apresentação de projetos de EAN para po-
pulação assistida 
 PÚBLICO ALVO: Agentes de ação social, de saúde e demais servidores que tenham 
contato direto com a população, para multiplicadores em prática de educação em ali-
mentação 
 INSTRUTORA: Gabriela Kaiser F Castanho - Nutricionista formada pela Univer-
sidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP). Doutora em Educação 
Física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Nutricionista do Depar-
tamento de Segurança Alimentar e Nutricional/SMASA/PMC. 
 Datas: 11,18, 25/04; 02, 09, 16, 23, 30/05; 06, 13/06/19 
 Horário: das 8h30 as 11h30
 Carga Horária: 30 horas 
Local: SESI Amoreiras - Sala R2- Entrada pela Rua Francisco de Assis Iglesias, sem 
número. Obs: estacionamento no entorno. 

Inscrições: https://cursosegds.campinas.sp.gov.br 

As inscrições só poderão ser feitas utilizando-se o e-mail institucional do servidor 
(PMC: @campinas - conforme Decreto 17.120/2010, Art. 2º, Parágrafo III).
Informações:19 2116-0335

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

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
MARISA CÓRDOBA AMARANTES

Coordenadora da EGDS
AIRTON APARECIDO SALVADOR

Diretor do Departamento de  Recursos Humanos

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO
AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -  EDITAL 06/2014

A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convo-
ca a candidata abaixo relacionada, por ordem de classificação, a comparecer dia 
08/02/2019 (sexta-feira), às 9h30, ao 2º andar (Plenarinho - Entrada pelo Espaço 
do Servidor) do Paço Municipal - Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas, para 
realização de reunião de preenchimento de vagas.
  A candidata (ou seu procurador, devidamente identificado) deverá comparecer com 
documento original de Identidade - R.G.  
 A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.  
Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.

AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CLA NOME DOCUMENTO

885 ANA PAULA DOS SANTOS LUNA 40304862X

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
AIRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

 

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO
EDUCAÇÃO - EDITAL 07/2014

A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convo-
ca a candidata abaixo relacionada, por ordem de classificação, a comparecer dia 
08/02/2019 (sexta-feira), às 9h30, ao 2º andar (Plenarinho - Entrada pelo Espaço 
do Servidor) do Paço Municipal - Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas, para 
realização de reunião de preenchimento de vagas.
  A candidata (ou seu procurador, devidamente identificado) deverá comparecer com 
documento original de Identidade - R.G.  
 A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.  
Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.

PROFESSOR BILÍNGUE (LIBRAS)

CLA NOME DOCUMENTO

18 MARIANA DE LIMA FARINELLI 289193552

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
AIRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.° 91407/2019

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o pelo presente,
RESOLVE
Revogar a partir de 01/02/2019, o item da portaria n° 84077/2015, que nomeou o Sr. 
WERNER VOSGRAU JUNIOR, matrícula nº 123422-6, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor Departamental nível IX, junto à Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos.  
Revogar a partir de 01/02/2019, o item da portaria n° 83627/2015, que nomeou a 
servidora. KEILA FERREIRA CARVALHO, matrícula nº 123468-4, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Setorial nível VII, junto ao Departamento de Adminis-
tração de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
Revogar a partir de 01/02/2019, o item da portaria n° 77373/2012, que nomeou a Sra. 
KARINA LOCATELLI TAVARES DE DEUS, matrícula nº 118457-1, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Superior nível III, junto à Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos.
Nomear a partir de 01/02/2019, o Sr. WERNER VOSGRAU JUNIOR, matrícula nº 
123422-6, para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior nível V, junto à 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos.  
Nomear a partir de 01/02/2019, a servidora. KEILA FERREIRA CARVALHO, ma-
trícula nº 123468-4, para exercer o cargo em comissão de Assessor Setorial nível IX, 
junto ao Departamento de Administração de Recursos Humanos, da Secretaria Muni-
cipal de Recursos Humanos.
Nomear a partir de 01/02/2019, a Sra. KARINA LOCATELLI TAVARES DE DEUS, 
matrícula nº 118457-1, para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior nível 
V, junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

SECRETARIA DE SAÚDE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

À SAÚDE comunica:
Protocolo: 19/07/00576 PAS 
  Interessado: J.F.P.S. HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA 
  CNPJ/ CPF: 22.433.224/0001-20
  Assunto: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE 
RICARDO DIORIO TELLI - CRMV 11568
DEFERIDO

Protocolo: 18/07/04100 PAS
  Interessado: INSTITUTO DE PATOLOGIA DE CAMPINAS LTDA
  CNPJ/ CPF: 50.097.724/0001-73
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

Protocolo: 18/60/00425 PAS 
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS RAMOS DE SOUZA 
LTDA 
  CNPJ/ CPF: 51.313.096/0001-89
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

Protocolo: 18/07/04329 PAS 
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFIANCE LTDA 
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  CNPJ/ CPF: 02.278.625/0009-00
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

Protocolo: 17/07/08515 PAS 
  Interessado: LABORATÓRIOS FREEMAN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA EPP
  CNPJ/ CPF: 04.669.532/0002-58
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

Protocolo: 18/07/00645 PAS
  Interessado: FLEURY S/A
  CNPJ/ CPF: 60.840.055/0018-80
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

Protocolo: 17/07/08670 PAS
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS HEN-
RIQUE EIRELI 
  CNPJ/ CPF: 57.514.192/0002-52
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

Protocolo: 19/07/00087 PAS
  Interessado: MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS LTDA
  CNPJ/ CPF: NÃO INFORMADO
  Assunto: DEFESA/RECURSO 
DEFERIDO PRAZO ATÉ 31/01/2019

Protocolo: 19/07/00021 PAS
  Interessado: AZENHA BERÇÁRIO E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
LTDA - ME 
  CNPJ/ CPF: 00.099.400/0001-04
  Assunto: DEFESA/RECURSO 
DEFERIDO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DE 04/01/19

Protocolo: 19/07/00018 PAS
  Interessado: HOSPITAL VERA CRUZ
  CNPJ/ CPF: 46.009.718/0001-40
  Assunto: DEFESA/RECURSO 
DEFERIDO PRAZO ATÉ 08/02/2019

Protocolo: 18/07/08998 PAS
  Interessado: REDE MARIO GATTI 
  CNPJ/ CPF: 47.018.676/0001-76
  Assunto: DEFESA/RECURSO
DEFERIDO

Protocolo: 18/07/08994 PAS
  Interessado: REDE MARIO GATTI 
  CNPJ/ CPF: 47.018.676/0001-76
  Assunto: DEFESA/RECURSO
DEFERIDO

Protocolo: 18/07/08921 PAS
  Interessado: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
  CNPJ/ CPF: 46.036.018/0001-44
  Assunto: DEFESA/RECURSO
INDEFERIDO POR TRATAR-SE DE SOLICITAÇÃO DIRECIONADA À SE-
CRETÁRIA DE FINANÇAS 

Protocolo: 18/07/08922 PAS
  Interessado: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
  CNPJ/ CPF: 46.036.018/0001-44
  Assunto: DEFESA/RECURSO
INDEFERIDO POR TRATAR-SE DE SOLICITAÇÃO DIRECIONADA À SE-
CRETÁRIA DE FINANÇAS 

Protocolo: 18/07/08919 PAS
  Interessado: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
  CNPJ/ CPF: 46.036.018/0001-44
  Assunto: DEFESA/RECURSO
INDEFERIDO POR TRATAR-SE DE SOLICITAÇÃO DIRECIONADA À SE-
CRETÁRIA DE FINANÇAS 

Protocolo: 18/07/08920 PAS
  Interessado: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
  CNPJ/ CPF: 46.036.018/0001-44
  Assunto: DEFESA/RECURSO
INDEFERIDO POR TRATAR-SE DE SOLICITAÇÃO DIRECIONADA À SE-
CRETÁRIA DE FINANÇAS 

Protocolo: 18/07/05671 PAS 
  Interessado: MED DIAGNOSTICA TOXICOLOGICA EIRELI 
  CNPJ/ CPF: 10.476.318/0001-05
  Assunto: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RES-
PONSABILIDADE TÉCNICA DE BEATRIZ DE SOUSA - CRBM 28700
DEFERIDO

Protocolo: 18/07/00020 PAS 
  Interessado: CLINICA ODONTOLOGICA SORELLA LTDA ME 
  CNPJ/ CPF: 20.365.535/0001-73
  Assunto: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RES-
PONSABILIDADE TÉCNICA DE THAYENE LOUISE CARDOSO - CRO/SP 
96689
DEFERIDO

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO

CHEFE DE SETOR
 

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

À SAÚDE comunica:

ERRATA publicação de 15 de junho de 2018

ONDE SE LÊ:
Protocolo: 17/07/08645 PAS
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ROBERTO FRAN-
CO DO AMARAL LTDA
  CNPJ/ CPF: 46.043.998/0003-74
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
  DEFERIDO PARA CNAE 8690-9/00

LEIA-SE: 
Protocolo: 17/07/08645 PAS
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ROBERTO FRAN-
CO DO AMARAL LTDA
  CNPJ/ CPF: 46.043.998/0003-74
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
  INDEFERIDO, POIS O CNAE INFORMADO NÃO CONSTA NA PORTARIA 
CVS 01/18

Campinas, 28 de janeiro de 2019
JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO

CHEFE DE SETOR
 

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

À SAÚDE comunica:
PROTOCOLO: 17/60/01152 PBG
  INTERESSADO: BIOESTERIL ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
  CNPJ/ CPF: 71.916.043/0001-60
  ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3019 
  NA DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3019, ONDE SE LÊ 
06/07/2016, LEIA-SE 06/07/2017. 

Protocolo: 17/07/07985 PAS
  Interessado: CITOCAMP SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E CONGÊNE-
RES S/S
  CNPJ/ CPF: 00.802.269/0001-91
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
  DEFERIDO 

Protocolo: 17/07/08364 PAS
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ROGÉRIO BUR-
NIER LTDA
  CNPJ/ CPF: 45.998.143/0011-44
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
  DEFERIDO 

Protocolo: 17/07/07686 PAS
  Interessado: INSTITUTO VOZZA DE MEDICINA E DIAGNOSE EIRELI 
  CNPJ/ CPF: 46.044.947/0001-03
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
  DEFERIDO 

Protocolo: 17/07/07528 PAS
  Interessado: LABCLÍNICAS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EI-
RELI 
  CNPJ/ CPF: 71.748.453/0002-20
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
  DEFERIDO 

Protocolo: 17/60/01855 PBG
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS RAMOS DE SOUZA 
LTDA
  CNPJ/ CPF: 51.313.0960002-60
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
  DEFERIDO 

Protocolo: 18/60/00178 PBG
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS RAMOS DE SOUZA 
LTDA
  CNPJ/ CPF: 51.313.096/0006-93
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
  DEFERIDO 

Protocolo: 17/07/07309 PAS
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SAMUEL PESSOA 
LTDA
  CNPJ/ CPF: 50.103.555/0001-37
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
  DEFERIDO 

Protocolo: 18/60/01636 PBG 
  Interessado: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA 
REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL
  CNPJ/ CPF: 50.101.286/0001-70
  Assunto: DEFESA/RECURSO
  DEFERIDO 

Protocolo: 18/60/01634 PBG
  Interessado: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA 
REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL 
  CNPJ/ CPF: 50.101.286/0001-70
  Assunto: DEFESA/RECURSO
  INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS DE DEFESA PARA CAN-
CELAMENTO OU IMPUGNAÇÃO DO AUTO

Protocolo: 18/60/00423 PBG
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SAMUEL PESSOA 
LTDA
  CNPJ/ CPF: 51.313.096/0004-21
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
  DEFERIDO 
Protocolo: 18/07/07890 PAS
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ROBERTO FRAN-
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CO DO AMARAL LTDA 
  CNPJ/ CPF: 46.043.998/0001-02
  Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
  DEFERIDO 

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO

CHEFE DE SETOR
 

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

À SAÚDE comunica:
A desinterdição de produtos do estabelecimento CAISM UNICAMP - CNPJ 
46.068.425/0001-33, conforme termo de ocorrência 01954. 

Campinas, 24 de janeiro de 2019
JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO

CHEFE DE SETOR

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO  
DE SAÚDE EM 04 DE JANEIRO DE 2019

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativo nº PMC 2017.00021303-12 - Interessado: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 057/2018 - Objeto:Registro de Preços 
de Medicamentos - Mandados Judiciais.Diante dos elementos constantes no presente 
processo administrativo e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 
18.099/13, AUTORIZO, a despesa total de R$ 2.134,95 (dois mil, cento e trinta e 
quatro reais e noventa e cinco centavos), a favor das empresas abaixo relacionadas 
nos valores indicados:
- ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME, no 
valor total de R$ 2.134,95 (dois mil,cento e trinta e quatro reais e noventa e cinco cen-
tavos), para fornecimento dos lotes 03,10,11 e 12, Ata Registro de Preços nº 173/2018

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
CARMINO ANTONIO DE SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PÚBLICA

REF. PROTOCOLADO: 2018/215/347
MANDADO DE INTIMAÇÃO

A Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Mu-
nicipal de Campinas, designada pela Portaria nº 03/2018 GS/SMCASP do Secre-
tário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.Sa. Dr. André 
Luiz Fortuna, OAB/SP 230.922, com escritório na Rua Cherubim Santarem, 70, 
JD. Planalto - Campinas/SP, para que faça vista as fls. 62 e se manifeste, no prazo 
de 05 (cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em 
epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte 
Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, no horário compreendi-
do entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN, onde consta 
como processado o servidor matrícula 105.893-2, lotado na Guarda Municipal de 
Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos 
autos do Processo Administrativo 13/2018 CGMC, instaurado pela Portaria nº 
16/2018 SMCASP.

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
LUCI APARECIDA SOLCIA
Presidente da Comissão Processante

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município,  não 
atenderam as notificações para a execução de DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO nos 
respectivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos 
Autos de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR 09/2003 - ART 
108 - INCISO V. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O 
prazo máximo é de 30(trinta)dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento 
do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JOSE MILTON DA COSTA” 3263.41.64.0824 20501 “FAZENDA TAQUARAL” 004- 2018/156/4469

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
TERRENOS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município,  não 
atenderam as notificações para a execução de LIMPEZA TERRENOS   nos respecti-
vos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de 
Infração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 -2002 - ARTIGO 1º - § 1º. É facultada 
aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 15(quinze)
dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em 
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE ANTONIO 
SERAFIM” 3421.63.51.1172 20496 “JARDIM CARLOS GOMES” 012- 2018/156/1446

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO 
DO PASSEIO

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município,  não 
atenderam as notificações para a execução de REPARO DO PASSEIO nos respectivos 
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de 
Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR 09/2003 - ARTIGO 113 
- PARÁGRAFO ÚNICO. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por 
escrito. O prazo máximo é de 30(trinta)dias a contar da presente data, sob a pena de 
lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE ISABEL IMMEDIA-
TO TORRES” 3423.11.43.0368 20408 CENTRO 023- 2018/156/3359

“PAULO SERGIO GALTERIO” 3261.63.12.0316 20498 “JARDIM SANT’ANA” 008- 2018/156/2902

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
PAVIMENTAR O PASSEIO

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município,  não 
atenderam as notificações para a execução de PAVIMENTAR O PASSEIO nos respec-
tivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº 09-2003 - ARTI-
GOS 105 A 116.. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O 
prazo máximo é de 30(trinta)dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento 
do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE ANTONIO SERAFIM” 3421.63.51.1172 20497 “JARDIM CARLOS GOMES” 012- 2018/156/1446

“MARIA DAS GRACAS PAULA 
GUIMARAES” 3341.62.11.0019 20202 “CIDADE SATÉLITE ÍRIS” 005-B 2018/156/6547

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

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

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da 
obrigação constituída na LEI 11.455 -2002 - ARTIGO 1º - § 1º, estabelecendo-se que 
devam executar a LIMPEZA TERRENOS   no prazo de 15(quinze)dias a contar desta 
publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa 
e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“DIEGO FONSECA CHAGAS” 3251.32.86.0510 51916 “RESIDENCIAL VITÓRIA 
ROPOLE “ 011- 2019/156/179

“EVERTON MARTINS VITORIANO” 3362.44.12.0083 51580 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 
FIRENZE” 008- 2018/156/9082

“GOLD LOS ANGELES EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA” 3362.52.73.0001 51953 “JARDIM OURO VERDE - 1ª 

GLEBA” 178-GL 2018/156/7255

“HERMINIA NICOLA DE NEGRI” 3244.12.03.0389 51709 “JARDIM MYRIAM MOREIRA 
DA COSTA” 018- 2018/156/8419

“JDE EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA” 3251.32.77.0484 51905 “RESIDENCIAL VITÓRIA 

ROPOLE “ 008- 2019/156/166

“JDE EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA” 3251.32.86.0460 51913 “RESIDENCIAL VITÓRIA 

ROPOLE “ 006- 2019/156/171

“POLICARPO SCAGLIARINI” 3443.13.25.0201 51641 “PARQUE DA FIGUEIRA” 040- 2018/156/9298

“RONALDO CARDOSO DA SILVA” 3362.44.46.0406 51995 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 
FIRENZE” 012- 2018/156/9413

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DO PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR 09/2003 - ARTIGO 113 - PARÁ-
GRAFO ÚNICO, estabelecendo-se que devam executar a REPARO DO PASSEIO 
no prazo de 30(trinta)dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente 
notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados 
diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“MARIA DA CONCEICAO DE CAMAR-
GO PENTEADO DE CASTRO” 3412.63.37.0367 51949 “JARDIM GUANABARA” 025- 2018/156/6992

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAR O PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados nes-
te município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los 
da obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09-2003 - ARTIGOS 105 A 
116., estabelecendo-se que devam executar a PAVIMENTAR O PASSEIO no prazo de 
30(trinta)dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação 
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ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas 
legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE ELINA PASSA-
RELLA” 3451.41.92.0150 51461 “VILA AEROPORTO - 3ª 

GLEBA” 024- 2018/156/5669

“EVERTON MARTINS VITO-
RIANO” 3362.44.12.0083 51581 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 

FIRENZE” 008- 2018/156/9082

“FABIANA CRISTINA NALE” 5221.61.33.0214 51642 “DIC V - CONJUNTO HABITA-
CIONAL CHICO MENDES” 001- 2018/156/7234

“GOLD LOS ANGELES EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

SPE LTDA”
3362.52.73.0001 51954 “JARDIM OURO VERDE - 1ª 

GLEBA” 178-GL 2018/156/7255

“GUILHERME MARTINELLI 
NETO” 3422.53.83.0268 51833 “BAIRRO DAS PALMEIRAS” 017- 2018/156/9668

“JDE EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA” 3251.32.86.0460 51914 “RESIDENCIAL VITÓRIA 

ROPOLE “ 006- 2019/156/171

“RONALDO CARDOSO DA SILVA” 3362.44.46.0406 51996 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 
FIRENZE” 012- 2018/156/9413

“ZENEIDE DA SILVA” 3362.44.12.0074 51589 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 
FIRENZE” 007- 2018/156/5634

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONSTRUIR MURO OU 
ALAMBRADO NO TERRENO

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados nes-
te município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los 
da obrigação constituída na LEI 11455-02, estabelecendo-se que devam executar a 
CONSTRUIR MURO OU ALAMBRADO NO TERRENO no prazo de 60(quinze)
dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a 
imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE ELINA PASSARELLA” 3451.41.92.0150 51460 “VILA AEROPORTO - 3ª 
GLEBA” 024- 2018/156/5669

“EVERTON MARTINS VITORIANO” 3362.44.12.0083 51579 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 
FIRENZE” 008- 2018/156/9082

“GOLD LOS ANGELES EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA” 3362.52.73.0001 51952 “JARDIM OURO VERDE - 1ª 

GLEBA” 178-GL 2018/156/7255

“JDE EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA” 3251.32.86.0460 51912 “RESIDENCIAL VITÓRIA 

ROPOLE “ 006- 2019/156/171

“MARIA DAS GRACAS PAULA 
GUIMARAES” 3341.62.11.0019 50970 “CIDADE SATÉLITE ÍRIS” 005-B 2018/156/6547

“RONALDO CARDOSO DA SILVA” 3362.44.46.0406 51994 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 
FIRENZE” 012- 2018/156/9413

“ZENEIDE DA SILVA” 3362.44.12.0074 51588 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 
FIRENZE” 007- 2018/156/5634

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

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

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09 -2003 - ARTIGO 106, esta-
belecendo-se que devam executar a LIMPEZA DO PASSEIO no prazo de 30(trinta)
dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a 
imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“UNIAO DOS SERVIDORES DO DEPAR-
TAMENTO ESTRADAS RODAGEM” 3414.34.59.0370 51978 CENTRO 030- 2018/156/4057

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
DE TERRENO

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“RODRIGO GUTIERREZ” 3421.52.52.0692.01001 19276 “CHACARA DA BARRA” 8 2018/156/3731

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO 
DO PASSEIO

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

publicação sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“RODRIGO GUTIERREZ” 3421.52.52.0692.01001 19275 “CHACARA DA BARRA” 8 2018/156/3731

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS
Protocolo: 2017/156/6706
Interessado: Cofit/Sidneia de Paula Sanfelice
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa - AIM's nºs 
17249/2017 e 17780/2018.

Campinas, 28 de janeiro de 2019
LUÍS CLÁUDIO NOGUEIRA MOLLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS em exercício
 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
(REINCIDENTE) CONSTRUÇÃO DE MURO OU 

ALAMBRADO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município não 
atenderam as notificações para a construção de muro ou alambrado nos terrenos abai-
xo relacionados, nos respectivos prazos legais, vem por meio deste Edital notificá-
-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultado aos 
proprietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a 
contar da presente data sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa 
e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

AIM BAIRRO LOTE P R O T O C O -
LO

“THEREZINHA BUO-
SO GOMES”

3434.54.37.0607 19287 “ J A R D I M 
ICARAI”

7 2018/156/1105

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO E DESPESA
Processo  Administrativo: 2016.00002098-41
 Interessada:  Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
 À  vista das informações existentes neste processo, bem como dos pareceres de fls.  
doc. SEI1190076e1199208 da  Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a neces-
sidade e a ausência de  impedimentos legais, AUTORIZO:

 1-  A prorrogação do Termo de Contrato nº 220/2016 celebrado entre o município 
de  Campinas e a empresa Ricardo de Almeida Souza - EPP, cujo objeto consiste 
na  prestação de serviços médicoveterinário de castração de cães e gatos, pelo  pe-
ríodo de mais 12 (doze) meses, a partir de 01/02/2019,bem como a despesa de  R$ 
1.161.000,00(Hum milhão, cento e sessenta e um mil reais);
 2-  Publique-se na forma da Lei;
 3-  encaminhe-se à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ-SMAJ, 
para  a formalização do Termo contratual próprio, ocasião em que deverão restar  aten-
didas todas as recomendações efetuadas pelo DAJ, e após , retornem os autos  a esta 
Secretaria para as demais providências e acompanhamento.

Campinas, 31 de janeiro de 2019
ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presidente do PROAMB 
- em exercíc

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Comunique-se

Solicitação LAO: 2018000806
Interessado: ALUTON USINAGEM DE PRECISÃO LTDA

  A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
  - Atualizar a relação de matérias-primas, de modo a incluir os produtos químicos 
utilizados no processo produtivo (óleo solúvel e de barramento);
  - Atualizar a listagem de máquinas e equipamentos na aba correspondente do sistema 
para incluir 01 prensa, 02 esmeris e 01 furadeira de bancada;
  - Comprovantes da destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gera-
dos pelo processo produtivo da empresa;
  - A empresa deverá vedar com tela fina todas as grades do sistema de drenagem de 
águas pluviais, de modo a impedir o carreamento de resíduos para o corpo d’água. 
Também deverá ser interrompida toda e qualquer atividade passível de gerar resíduos 
e materiais particulados nas proximidades dos ralos.

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

Campinas, 01 de fevereiro de 2019
CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO

ENGENHEIRA AMBIENTAL
 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Comunique-se

Protocolo: 2013/10/21046
  Interessado: Almirante Tamandaré Empreendimentos Imobiliários

  Favor apresentar os seguintes documentos no prazo de 20 dias, após publicação: 
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1. ART da responsável técnica pelo Relatório de Execução do PCMAO e do PGRS; 
 2. Tópicos das atividades de educação ambiental promovidas aos trabalhadores da 
obra que assinaram a lista de presença dos treinamentos; 
 3. Certificado de Conclusão de Obras emitido pela SANASA. 

 Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail ariane.furlanes@campinas.sp.gov.br 

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
ARIANE FURLANES DA SILVA

ENGENHEIRA AMBIENTAL

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS

CAMPREV
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº2019/25/258nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifico a emissão de inteiro teor do 
protocolo2010/25/581,formulado pelo (a) Sr./(Srª)Rosangela Aparecida Paulino .O 
requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev.

Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº2019/25/265nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifico a emissão de inteiro teor do 
protocolo2018/25/2017,formulado pelo (a) Sr./(Srª)João Romualdo de Freitas .O 
requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev.

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
MARIONALDO FERNANDES MACIEL

DIRETOR PRESIDENTE

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

AVISO DE RATIFICAÇÃO

ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93
Protocolo nº1595/2018
- Medicone Projetos e Soluções Para Industria e a Saúde Ltda., para os itens 01, 
no valor total de R$2.880,00 (Dois mil, oitocentos e oitenta reais).

ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93
Protocolo nº 2326/2018
- Comercial 3 Albe Ltda., para o item 01, no valor total de R$32.500,00 (Trinta e dois 
mil e quinhentos reais).

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA

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

SANASA
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

Pregão Eletrônico n. 13/2019 - Objeto: Fornecimento de válvulas de ferro fundido 
e válvulas ventosas. Fica REABERTO o prazo para recebimento das propostas até às 
8h do dia 19.02.2019 e início da disputa de preços dia 19.02.2019 às 9h. A informação 
dos dados para acesso e o novo edital poderão ser obtidos nos sites (www.licitacoes-
-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 
12h e 14h às 17h.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2018/329 - Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSMISSO-
RES ULTRASSÔNICO DE VAZÃO. Comunicamos a homologação do objeto do pre-
gão pelo preço total à empresa:Tricomex Ltda. Lote 1: R$ 60.499,95. 
  PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019/09 - Objeto: Fornecimento de ácido fluossilícico 
líquido para tratamento de água. Comunicamos a homologação do objeto do pregão 
pelo preço total à empresa Faxon Química Ltda. Lote 1: R$ 206.500,00, pelo período 
de 12 (doze) meses.
  GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

RESUMO DE COMPRA DIRETA

N.2019/01 - Contratada: CORREIO POPULAR S/A . Objeto: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 
JORNAL. Valor total R$ 195.006,24. Conforme parecer jurídico emitido de acordo 
com o artigo 30, da Lei nº 13.303/16 e com o artigo 289 da lei 6.404/76. O Sr. Diretor 
Presidente ratifica a presente contratação. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
 

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão n. 2019/15 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTA-
DORES E SOFTWARES. Recebimento das propostas até às 8h do dia 20/2/2019 e 
início da disputa de preços dia 20/2/2019 às 9h. A informação dos dados para acesso 
deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet 
(http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Com-
pras e Licitações.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
 

HOMOLOGAÇÃO

Pregão n. 2018/312 - Eletrônico. Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS EM PVC - NÃO 
HOMOLOGADOS. Comunicamos a homologação do pregão à empresa SANEADE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO EIRELI, lote 01, valor total R$ 
15.267,42. Vigência: 12 meses.
  Pregão n. 2018/318 - Eletrônico. Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO DETEC-
TOR DE GASES. Comunicamos a homologação do pregão à empresa MMG SOLU-
ÇÕES EM METROLOGIA LTDA EPP, lote 01, valor total R$ 17.600,00.
  Pregão nº 2018/323 - Eletrônico. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REA-
GENTES PARA LABORATÓRIO. Comunicamos a homologação do pregão às em-
presas: SALVI LOPES & CIA LTDA ME, lotes: 04 e 06, valor total R$ 2.234,32, IDE-
XX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA., lote 07, valor total R$ 20.700,00 e HEXIS 
CIENTÍFICA LTDA., lote 08, valor total R$ 6.435,00. 

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

AVISO DE LOTES FRACASSADOS

Pregão: 2018/323 - Eletrônico. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGEN-
TES PARA LABORATÓRIO. Comunicamos aos interessados que os lotes 01, 02 e 03 
foram declarados fracassados por não haver propostas classificadas para os mesmos e 
lote 05 foi declarado deserto por não ter empresas participantes.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
 

RESUMO DE ADITAMENTO

Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2018/6702; Pregão 57/2018. Contratada: Ambis-
mart Gestão de Negócios Ltda; CNPJ 18.108.741/0001-56. Objeto: equipam. novos 
para compostagem de lodo. Cond. Forn e Recebimento: Prazo para recebimento defi-
nitivo fica prorrogado até 31/01/2019.
Aditamento n. 03 ao Contrato n. 2017/6398; Pregão:2016/239. Contratada: AFS 
Com. e Serv. de Pinturas Industriais Ltda EPP;  CNPJ 10.761.029/0001-40 Obje-
to: prest. serv const. reforma e adequação predial. Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 
14/02/2019.Preços: reajuste de 2,01%. Valor: R$ 3.251.756,81. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

 
1ª REUNIÃO SOLENE

Fica convocada a 1ª Reunião Solene de 2019, a ser realizada no dia 7 de fevereiro, 
quinta-feira, às 20h, no Plenário da Câmara Municipal, situado na Av. Engenheiro Ro-
berto Mange, nº 66, Ponte Preta, oportunidade na qual será entregue Título de Cidadã 
Campineira a Alessandra Regina Begalli Zamora.

Campinas, 31 de janeiro de 2019
MARCOS BERNARDELLI

Presidente
 

ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04/2017

Protocolo Interno n.º 24.691/2016 - Pregão Eletrônico nº 40/2016 - Contratante: Câ-
mara Municipal de Campinas - Contratada: Steno Mobi Comunicação de Acessibili-
dade Ltda - ME - CNPJ: 10.615.689/0001-12 - Objeto: Prorrogação do prazo de vigên-
cia por 12 (doze) meses. Prazo: de 11 de março de 2019 a 11 de março de 2020. Valor 
total estimado: R$ 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais) - Fundamento 
legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 -  Assinatura: 04/02/2019.
 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 88/2018

Protocolo Interno n.º 26.302/2018 - Pregão Eletrônico nº 37/2018- Contratante: 
Câmara Municipal de Campinas - Contratada: Carlos Alberto Rodrigues Siqueira 
07039243628 - ME - CNPJ: 23.403.168/0001-43  - Objeto: Alteração da razão social 
da Contratada para Delta Engenharia e Serviços - Eireli - Fundamento legal: Art. 65, 
caputda lei nº 8.666/93 - Assinatura: 04/02/2019.
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 91/2018

Protocolo Interno n.º 26.317/2018 - Pregão Eletrônico nº 39/2018 - Contratante: Câ-
mara Municipal de Campinas - Contratada: R & R Equipamentos Eletrônicos Eireli 
EPP - CNPJ:  10.806.106/0001-30 - Objeto: Retificação da cláusula 2.1 do Contrato 
para correção do valor unitário do equipamento indicado no item 01, do Lote 01, para 
onde se lê "R$205.666,66", leia-se "R$205.666,61".- Assinatura: 04/02/2019.

APLICAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM O 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Protocolo Interno nº 26.281/2018 - Pregão Eletrônico nº 33/2017 - Contrato nº 
15/2018 - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - CONTRA-
TADA: CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTI-
CA LTDA -  Fica a empresa CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLO-
GIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF nº 04.352.711/0001-86, impedida de licitar 
com o Município de Campinas, pelo prazo de 2 (dois) anos ou até que entregue a parte 
faltante do objeto do Contrato nº 15/2018, a contar da data de 31/01/2019 - Fundamen-
to legal: art. 7º da Lei Federal 10.520/2002.

DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

SUSPENSÃO DO PREGÃO N° 02/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de produção de ima-
gens e sons para canal de TV aberta digital, TV a cabo e internet simultaneamente e 
com inserção de imagens de intérprete de língua brasileira de sinais (Libras) na maior 
parte da programação, bem como gerenciamento técnico e operacional da TV Câmara 
Campinas, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência.

  A Câmara Municipal de Campinas, por intermédio deste Diretor de Materiais e Pa-
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trimônio, está SUSPENDENDO "SINE DIE" este Pregão, para reavaliação do edital 
e seus anexos. Oportunamente será divulgada nova data para abertura da licitação em 
epígrafe.

Campinas, 04 de fevereiro de 2019
SIDNEY VIEIRA COSTACURTA

Diretor de Materiais e PatrimônioDIVERSS
DIVERSOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Condomínio Edifício Jaçanã

Ficam os senhores condôminos proprietários de unidades autônomas do Condomínio 
Edifício Jaçanã CONVOCADOS para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realiza-
da nas dependências do Condomínio, no dia 14 de março de 2019 (quinta-feira), 
às 19:00 (dezenove) horas, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com o mínimo legal 
de presentes, ou às 20:00 (vinte) horas, com qualquer número de condôminos, para 
deliberarem sobre os seguintes ASSUNTOS.
1) Aprovação de contas do ano de 2018;
2) Aprovação de previsão orçamentária para 2019/2020, fixando Fundo de Reserva, 
se convier;
3) Posicionamento sobre os sobre os valores de encargos em aberto;
4) Posicionamento sobre o passivo trabalhista.

Campinas, 09 de janeiro de 2019
FABIANA APARECIDA CELSO WAKI

Síndico (a)
NOTAS: 
1) AS DECISÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA OBRIGAM A TODOS, INCLUSIVE OS AUSENTES E DIS-
CORDANTES.

2) OS PROPRIETÁRIOS PODERÃO SER REPRESENTADO POR PROCURADOR LEGALMENTE CONS-
TITUÍDO.
3) MORADORES EM DÉBITO COM O CONDOMÍNIO NÃO PODEM VOTAR.
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
UCA -União Campineira de Aeromodelistas

CONVOCAMOS todos os associados em dia com a UCA a comparecer dia 
10/02/2019 para: 1- Prestação e aprovação das contas da gestão atual, ano de 2018; 2- 

Previsão orçamentária sobre valores das mensalidades; 3- Alteração do sistema atual 
de cobrança para sistema de rateio de despesas; 4- Assuntos gerais.

Campinas, 04 de fevereiro de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

Condomínio Governadores Gerais
Ficam convocados os senhores Condôminos do Condomínio Governadores Gerais 
para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada aos 20 de fevereiro 
de 2019, em primeira chamada às 18:00 horas e, na falta do número legal, em segunda 
chamada às 18:30 horas, com qualquer número de presentes, na Praça de Alimentação 
do Condomínio (térreo), para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia e obser-
vações pertinentes:
a) Aprovação das contas do exercício do ano de 2018, compreendendo o período de 1º 
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
b) Eleição para síndico e três conselheiros consultivos e fiscais, conforme convenção 
do Condomínio;
c) Discussão e deliberação sobre o planejamento orçamentário para o ano de 2019;
d) Discussão e deliberação sobre parâmetros de negociação com devedor de revitali-
zação dos Halls dos elevadores em troca de dívida da unidade;
e) Discussão e deliberação sobre a forma de identificação de visitante para acesso ao 
Condomínio;
f) Discussão e deliberação sobre a forma de encaminhamento dos boletos mensais da 
contribuição condominial aos condôminos; e
g) Assuntos de interesse geral dos condôminos.
Observações:
1 - É lícito aos senhores se fazerem representar na Assembleia ora convocada por 
procuradores, munidos com procurações específicas.
2 - A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem os assuntos 
que forem tratados e deliberados. 
3- Os condôminos em atraso com suas contribuições não poderão votar as matérias em 
pauta, conforme artigo 1335 do novo Código Civil Brasileiro em vigor .

Campinas, 30 de janeiro de 2019
MARCOS CEZAR VENTURINI

Síndico
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