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Diário Oficial
   GABINETE DO PREFEITO 

 DECRETO Nº 20.362 DE 14 DE JUNHO DE 2019 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 210,00 (Duzentos e dez reais) 

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º, §1º, inciso I, da Lei nº 15.708 de 27 de Dezembro de 2.018: 
DECRETA:
Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 210,00 (Duzentos e dez 
reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
021000  GABINETE DO PREFEITO
02200  DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL
04.182.2009.1012  AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
449093  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.100.424  GERAL - TERMO DE COMPR.-FUNDOCAMP Nº 001/2018 - AGEMCAMP ..............R$ 210,00
Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
021000  GABINETE DO PREFEITO
02200  DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL
04.182.2009.1012  AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.100.424  GERAL - TERMO DE COMPR.-FUNDOCAMP Nº 001/2018 - AGEMCAMP ..............R$ 210,00
Artigo 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  ProcessonºPMC.2019.00022212-11/SMEGP.  e publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra.

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO 
SR.PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 14 DE JUNHO DE 2019 

Protocolo SEI Nº: 2019.00000619-41
De:Josefa Fixina da Rocha Neta Metran e Outras.
Assunto: Pensão Vitalícia e Temporária. À vista do parecer da Procuradoria Jurí-
dica, acolhido pelo Diretor Presidente do CAMPREV, DEFIRO , a partir da data do 
óbito  ( 03/05/2019 ), o pedido de pensão vitalícia à viúva  Josefa Fixina da Rocha 
Neta Metran  e temporária para as fi lhas menores  Thamires da Rocha Metran e 
Thaina da Rocha Metran , até que estas atinjam a maioridade civil ou se emancipem, 
com fundamento nos artigos 30, 32 e 37, da Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04.
Ao CAMPREV para prosseguimento.

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 PREFEITO MUNICIPAL 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 EM 14 DE JUNHO DE 2019 

Protocolado SEI n.º 2018.00038670-17
Interessadas : S ecretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável/Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda.
Assunto :  Ref. Procedimento de Aplicação de Penalidades - Informações - Recur-
so - Deliberação.
À vista das informações existentes neste protocolado, em especial, dos pareceres da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, doc.1510566 e 1513740 e considerando os termos do 
Recurso interposto pela empresa Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda, decido quanto 
ao mérito negar-lhe provimento, haja vista que referida argumentação é insufi ciente 
para afastar a sua responsabilização por infração aos itens nas cláusulas 1.1, 8.1, 9.3, 
9.14, 16.2 do Termo de Contrato nº 39/18, e nos itens 8.2.1.4, 8.2.1.6, 8.2.2.2, 8.2.2.3, 
9.1.1.6, 10.2, 10.3 do Anexo II - Projeto Básico do Edital da Concorrência nº 06/17, 
mantendo-se a referida decisão (doc. 1368597), que aplicou as penalidades de multa 
de R$ 60.434,18 (Sessenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), 
equivalente a 10% do valor da inadimplência, e de suspensão temporária do direito 
de licitar e impedimento de contratar com o Município por 1 (um) ano, com a conse-
quente rescisão contratual, com fundamento nas cláusulas contratuais 19.1, 19.1.4, e 
19.1.5, e no artigo 87, incisos II e III, da Lei n° 8.666/93.
Publique-se.
À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos/DAJ para prosseguimento e demais pro-
vidências, notifi cando-se a empresa acerca do indeferimento do recurso.

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário Municipal de Governo 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 ANULAÇÃO 
Processo Administrativo: PMC.2019.00008650-30
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão nº 112/2019 - Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de panifi cados
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do parecer da Procuradora (doc. SEI nº1508336) e do despacho da Pregoeira (doc. SEI 
nº1519912), acolhidos pelo Diretor do Departamento Central de Compras (doc. SEI 
nº1528246), objetivando sanar quaisquer vícios que possam porventura ter acometi-
do o presente certame, e com fulcro no caput do artigo 14, 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,  ANULO  o Pregão nº 112/2019, concedendo o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria Muni-
cipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas/
SP, em dias úteis, das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min, ou por acesso 
ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI, mediante solicitação enviada para o e-
-mailelisangela.reis@campinas.sp.gov.br.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PAR-
CIAL 

Processo Administrativo : PMC.2016.00004833-15
Interessado : Secretaria Municipal de Educação
Assunto :Pregão nº 356/2016 - Eletrônico
Objeto :Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte regular de 
alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do parecer jurídico - documento SEI nº1524839e do relatório do Pregoeiro - docu-
mento SEI nº1527368, acolhidos pelo Diretor do Departamento Central de Compras 
- documento SEI nº1527377, e do disposto no art. 7º, inciso XXVI, do Decreto Mu-
nicipal 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, resolvo:
1. CONHECER  do recurso interposto pela empresa  VIAÇÃO PRINCESA 
D'OESTE LTDA.  e, no mérito,  NEGAR-LHE PROVIMENTO , mantendo-se in-
cólume a decisão de julgamento de proposta e de habilitação proferida pelo Pregoeiro 
para o lote 05.
2. ADJUDICAR  o objeto à empresa  DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURIS-
MO LTDA. - EPP , com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens 
que compõem o  lote 05 :itens  01 (R$ 315,00), 02 (R$ 272,45) e  03 (R$ 230,00), perfa-
zendo o valor global estimado de R$ 3.693.712,00 (três milhões, seiscentos e noventa 
e três mil e setecentos e doze reais).
3. HOMOLOGAR PARCIALMENTE  o Pregão Eletrônico nº 356/2016, referente 
ao objeto em epígrafe.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa nos termos do 
Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO E HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo: PMC.2019.00007228-67
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão Eletrônico nº 078/2019
Objeto: Registro de Preços de óleo de soja e creme vegetal.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº1531437, acolhido pelo Sr. Diretor 
do Departamento Central de Compras - documento SEI nº1531447, e do disposto no 
art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, in-
ciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR  que a Pregoeira declarou  FRACASSADO  o item  03 , por não haver 
propostas em condições de aceitabilidade.
2. HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 078/2019, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados 
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pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA , item  01 (R$ 2,88);
- GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP , itens  02 (R$ 9,94) e  04 (R$ 9,94).
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 das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, 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, pre-
viamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
  

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

ME/EPP/COOP) 
 Pregão nº 157/2019-Eletrônico-Processo Administrativo: PMC.2019.00019041-61 
-Interessado: Secretaria Municipal de Educação -Objeto: Registro de Preços de milho 
verde, canela em pó, orégano e erva de louro -Recebimento das Propostas do dos itens 
01 a 05: das 08h do dia 03/07/19 às 09h30min do dia 04/07/19 -Abertura das Propostas 
dos itens 01 a 05: a partir das 09h30min do dia 04/07/19 -Início da Disputa de Preços: 
a partir das 10h30min do dia 04/07/19 -Disponibilidade do Edital: a partir de 18/06/19, 
no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pre-
goeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão   nº 156  /2019 - Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2019.00011519-87 
- Interessado : Secretaria Municipal de Saúde - Objeto : Registro de Preços de bom-
bas de insulina e insumos, destinados ao atendimento de Mandados Judiciais - Re-
cebimento das Propostas dos itens 01 a 16 : das 08h do dia 04/07/19 às 09h do dia 
05/07/19 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 16 : a partir das 09h do dia 05/07/19 
- Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 05/07/19 - Disponibilidade do 
Edital : a partir de 18/06/19, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclareci-
mentos adicionais com a Pregoeira Ellen Lino pelo telefone (19) 2116-0145. 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo:  PMC.2019.00016758-97
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 116/2019
 Objeto: Registro de Preços de dormentes ferroviários.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório do Sr. Pregoeiro - documento SEI nº1531814, acolhido pelo Diretor do 
Departamento Central de Compras - documento SEI nº1531889, 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,  HOMO-
LOGO  o Pregão Eletrônico nº 116/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA. - ME , item  01 (R$ 219,90); e
- MADETRES COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI , item  02 (R$ 275,00).
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 das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-
cial 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 às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo: PMC.2019.00012921-14

 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 108/2019
 Objeto: Registro de Preços de equipamentos de academia ao ar livre,playgrounde pla-
ca orientativa.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº1530599, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº1530601, 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,  HOMO-
LOGO  o Pregão Eletrônico nº 108/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI , itens  01 (R$ 2.397,14) e  08 (R$ 
1.052,34);
- BOA VISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME , itens 02 (R$ 
2.180,00), 03 (R$ 2.200,00), 04 (R$ 1.109,99), 07 (R$ 874,59), 09 (R$ 839,69), 10 (R$ 
1.000,00) e  14 (R$ 1.220,00);
- ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA. , 
itens  05 (R$ 1.160,00), 06 (R$ 2.130,90), 11 (R$ 798,99) e  12 (R$ 1.029,99); e
- BRINK ÉD + COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI , itens  13 (R$ 1.100,00) 
e  15 (R$ 1.175,00).
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 das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-
cial 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 às detentoras da Atas.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo: PMC.2018.00028449-51
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 056/2019
 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de peito de frango sal-
gado, cozido e desfi ado.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº1533469, acolhido pelo Sr. Diretor 
do Departamento Central de Compras - documento SEI nº1533498, e do disposto no 
art. 7º, inciso XXVI, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, in-
ciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. NEGAR PROVIMENTO  ao recurso interposto pela empresa  ITAVOL COMER-
CIAL EIRELI - EPP , mantendo a decisão da Pregoeira.
2. ADJUDICAR  o objeto à empresa  DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
EIRELI - EPP , para os itens  01 (R$ 19,67) e  02 (R$ 19,67), no valor total de R$ 
710.598,42 (setecentos e dez mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e dois 
centavos); e
3. HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 056/2019, referente ao objeto em epígrafe.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa nos termos do 
Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

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

 CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
 CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 A Presidência do Conselho Municipal da Juventude informa que 39ª Reunião Ordiná-
ria inicialmente convocada para o dia 10 de junho fi ca ADIADA para a data de  24 de 
junho de 2019 , segunda-feira, às19:00h, na Estação Cultura de Campinas (Praça Mal. 
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Floriano Peixoto, s/nº - Centro).
 Pauta:

1) Leitura e aprovação da ata reunião passada;
2) Diagnóstico de Políticas para a Juventude;
3) Conferência Municipal da Juventude;
4) Informes Gerais.

   Campinas, 14 de junho de 2019 
 GUILHERME DAMASCENO FERNANDES 

 Presidente do Conselho Municipal da Juventude 

 DESPACHO AUTORIZATIVO 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos em 14/06/2019 

  Protocolo n.º  2019/10/9127
 Interessado:  LAR EVANGÉLICO ALICE DE OLIVEIRA
 Objeto:  Termo de Colaboração - Edital 01/2019 - PSE

 Despacho: 

Considerando terem sido cumpridas todas as etapas, formalidades e exigências do 
Edital de Chamamento n.º 01/2019, bem como da Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas 
alterações e atendidas às ressalvas contidas no parecer da Secretaria Municipal de As-
suntos Jurídicos,  AUTORIZO  com fundamento no art. 8º, V do Decreto Municipal n.º 
18.099/2013 a celebração do  Termo de Colaboração  entre o  Município de Campi-
nas , representado pela  Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com De-
ficiência e Direitos Humanos  e a(o) LAR EVANGÉLICO ALICE DE OLIVEIRA, 
inscrita no CNPJ n.º 46.044.830/0001-11, para a execução de Serviço(s) de Proteção 
Social Especial, bem como a consequente despesa de R$ 745.078,92 (Setecentos e 
quarenta e cinco mil, setenta e oito reais e noventa e dois centavos), com vigência a 
contar da publicação do extrato no Diário Ofi cial do Município até 31 de março de 
2020, para a integral execução do (s) objeto (s) pactuado (s).
Publique-se. Após, à CSFA/DAJ para a formalização do termo próprio, na forma do 
que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011. 
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES 
INVESTIGATÓRIOS - DPDI 

 PORTARIA N° 151/19   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista 
o que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº  01  4  /  1  5  ,  do protocola-
do nº  1  5  /10/  6.606  ,  onde fi gura como interessado o Departamento de Processos Dis-
ciplinares e Investigatórios da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, face às 
disposições insertas na alínea "a" do inciso III do artigo 1º do Decreto Municipal nº 
14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente protocolado.
 

 Campinas, 11 de junho de 2019 
 PETER PANUTTO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos  

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

PROCESSO Nº RECLAMANTE RECLAMADO(S)

00468/2016/ADM MARCIO APARECIDO COCIELLO BANCO BRADESCO /BANCO SAFRA 
S/A / GUIA MAIS 

00475/2016/ADM PATRICIA DINIZ AMORIM UNIDOG MED CENTER

00476/2016/ADM WALTER SOARES DE FREITAS 
FILHO UOL UNIVERSO ONLINE 

00480/2016/ADM VILLA ASSESSORIA E RECURSOS 
HUMANOS LTDA BANCO DO BRASIL

00500/2016/ADM IVONE DE OLIVEIRA GOMES ENJOY APRENDIZAGEM COMPLE-
TA LTDA

00502/2016/ADM VERA LUCIA TORRES ON TELECOM
00503/2016/ADM NIELCE ELAINE SALVATERRA VIVARA

00505/2016/ADM TIAGO CESAR CAIRES WINNING ESCOLA DE IDIOMAS 
LTDA

00515/2016/ADM OSVALDO PAULO DA SILVA FILHO AUTO BRASIL - CHAPADAO - JD DO 
LAGO - OROZIMBO MAI

00542/2016/ADM ML MANFRIN EPP VIVO -GVT- TELEFONICA / GRUPO 
LUMINA

00543/2016/ADM MARTA VENTURA ROQUE HS ELETRONICOS
00552/2016/ADM DOUGLAS FABIANO DE MELO FERRERO DO BRASIL DOCERIA 

01407/2019/ADM BIANCA ANGELI RABETTI POUSADA CHEIRO DO MATO/ 
BOOKING.COM

  
 Campinas, 14 de junho 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 Nº RECLAMANTE RECLAMADO(S)
00521/2016/ADM SERGIO AUGUSTO DA SILVA INPAR PROJETO 86 SPE

00528/2016/ADM AFONSO FRANCISCO DE PAULA HOKEN COMERCIAL

00531/2019/ADM DALVA PAES DE MATOS SORRISUS CLINICAS ODONTOLO-
GICAS 

01412/2019/ADM EUGENIO BERNARDINELLI CENTRAPE
01490/2018/ADM JOSE LINDOLPHO COLLOCA IMOBILIARIA DLANGE

01655/2019/ADM RENATA CLAUDIA FERREIRA 
BARBOSA E ART MOVEIS

01665/2019/ADM JULIO CEZAR BATISTA MAXIMIO GRUPO FAC - ANHANGUERA

01678/2019/ADM HELLEN BERBEL CNOVA CASASBAHIA PONTOFRIO 
EXTRA BARATEIRO

01680/2019/ADM MARIA DE FATIMA DA SILVA 
BOLSONI ETICA

01681/2019/ADM GISELE CASTRO PAIM DATAWAY 
01688/2019/ADM CLARICE MARTINS ROMA BABADOTOP

01690/2019/ADM DORALICE SEBASTIANA SILVA 
CAGNOTO

AMERICANAS.COM SUBMARINO.
COM SHOPTIME.COM / SOUBARA-
TO.COM

01703/2019/ADM RAQUEL CRISTINA DE MELLO GAMA ITALY PROFISSIONAL / 
MAGAZINE LUIZA - MATRIZ

01705/2019/ADM CARLOS ROVERTO DE PAIVA FABRISPUMA 

01708/2019/ADM BENEDITO APARECIDO DE OLI-
VEIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
OUVIDORIA MATRIZ

01717/2019/ADM TEREZINHA CARMEM DOS 
SANTOS SANASA CAMPINAS

01896/2018/ADM RAPHAEL ALBUQUERQUE CAVAL-
CANTI NOVAES

TIM CELULAR - OPERADORA DE 
TELEFONIA MOVEL

01909/2018/ADM SIDNEY NEVES VIVO -GVT- TELEFONICA 
01923/2018/ADM YVONNE RANGEL VIEIRA BANCO BRADESCO - OUVIDORIA
02031/2018/ADM CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA GRUPO CADENCE / OSTER / JBS

02039/2018/ADM RUTH INEZ TOLEDO FERRAZ CLARO - NET CAMPINAS E EMBRA-
TEL - OPERADORA

02044/2018/ADM RENZO CONTARDO RILE CONSTRUCOES ELETRICAS 
  

 Campinas, 14 de junho 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, 
fi ca a empresa reclamada notifi cada  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

00488/2016/ADM EDSON NIVALDO FORTUNOSO DE 
ANDRADE

EVEREST LOJA DE DEPARTAMEN-
TOS - EIRELI - ME

01741/2019/ADM VANESSA DE LIMA MULTIVISI COMERCIO E IMPORTA-
CAO EIRELI

 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 YARA PUPO 

 Diretora do PROCON 
  

 NOTIFICAÇÃO - RECLAMANTE 
 Despacho da Diretoria  

Fica o  (a) reclamante (a) notificado (a) para no prazo de   1  0 (  dez  ) dias manifestar-
-se nos autos , sob pena de arquivamento, conforme preconizado no artigo 61, incisos 
I, II, III, IV, V e § único, do Decreto Municipal 18.922/2015.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(S)
00633/2016/ADM PAULO EDUARDO DOMINGUES SAMSUNG / MAGAZINE LUIZA

 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 YARA PUPO 

 Diretora do PROCON 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
PRESIDENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À 

CULTURA 
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

  Processo:  PMC.2018.00018400-81
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura
 Referência : Pregão Eletrônico nº 030/2019
 Objeto : Registro de Preços de serviços de sistema de iluminação, sonorização e ge-
radores para eventos.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto 
no artigo 8° do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e ao documento SEI n.º 1527249, 
AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 2.314,66 (dois mil trezentos e quatorze 
reais e sessenta e seis centavos) a favor da empresa BARNABÉ PRODUÇÕES E 
PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI, referente ao item 06 da Ata de Registro de 
Preços nº 148/19.
Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 PRESIDENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA 
  

 CHAMAMENTO PUBLICO N° 03/2019 
 JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  

 Processo Administrativo SEI:  PMC.2019.00021541-90
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura 
 Fundamento Legal:  Decreto Municipal nº 11.063, de 30 de dezembro de 1992
 O  bjeto:  Seleção de propostas de Teatro Adulto, Teatro Infantil, Dança, Música, Mostras e 
Festivais de Teatro, Dança e Música e Eventos, para que se apresentem entre os dias 02 de 
julho a 27 de setembro de 2019, no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”

A Comissão Administrativa, com base no subitem 10.2 do edital do Chamamento Público 
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nº 03/2019 etendo transcorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis para o saneamento de falhas na 
documentação apresentada no ato da inscrição, decide por:
 1) DESABILITAR 
 Proponente:  Gabriela Nogueira
 Projeto:  Beyoncé Cover

não informou o nome correto do proponente, contrariando o subitem 7.4.1.1 do edital;

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não indicou os 3 (três) períodos com até 4 (quatro) dias consecutivos de acordo com o subi-
tem 7.4.1.7 também do edital;

não apresentou o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridi-
ca/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, contrariando o subitem 7.4.2.1 do edital;

não apresentou o currículo de cada um dos integrantes relacionados na fi cha técnica, re-
latando a trajetória profi ssional e trabalhos realizados dos artistas e demais profi ssionais 
envolvidos no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.5 do edital;

apresentou projeto incompleto, faltando as letras das músicas no item 6, contrariando o 
subitem 7.4.2.6 do edital;

 Proponente:  Eny Maria de Oliveira
 Projeto:  Adorável Baby Shark e a Festa no Fundo do Mar 

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não indicou os 3 (três) períodos com até 4 (quatro) dias consecutivos de acordo com o subi-
tem 7.4.1.7 também do edital;

não apresentou comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, 
a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, contrariando o subitem 7.4.2.2 do edital;

não apresentou matérias de imprensa sobre trabalhos dos artistas, grupo ou coletivo e pro-
fi ssionais envolvidos no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.4 do edital;

não apresentou currículo de cada um dos integrantes relacionados na fi cha técnica, relatando 
a trajetória profi ssional e trabalhos realizados dos artistas e demais profi ssionais envolvidos 
no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.5 do edital;

 Proponente:  Lilian Cristina Marassato 
 Projeto:  Stand Up Sementes 

não informou o nome correto do proponente, contrariando o subitem 7.4.1.1 do edital;

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não indicou os 3 (três) períodos com até 4 (quatro) dias consecutivos de acordo com o subi-
tem 7.4.1.7 também do edital;

não apresentou comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, 
a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, contrariando o subitem 7.4.2.2 do edital;

não apresentou matérias de imprensa sobre trabalhos dos artistas, grupo ou coletivo e pro-
fi ssionais envolvidos no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.4 do edital;

não apresento projeto, de acordo a modalidade pretendida, contrariando o subitem 7.4.2.6 
do edital;

 Proponente:  Gabriela Nogueira de Souza
 Projeto:  Tributo ao Rock

não informou o nome correto do proponente, contrariando o subitem 7.4.1.1 do edital;

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não indicou os 3 (três) períodos com até 4 (quatro) dias consecutivos de acordo com o subi-
tem 7.4.1.7 também do edital;

não apresentou comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, 
a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, contrariando o subitem 7.4.2.2 do edital;

não apresentou currículo de cada um dos integrantes relacionados na fi cha técnica, relatando 
a trajetória profi ssional e trabalhos realizados dos artistas e demais profi ssionais envolvidos 
no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.5 do edital;

 Proponente:  Cecilia Amelia Fazzio Escanhoela 
 Projeto:  Stromboli: Amores à Beira de um Vulcão 

não apresentou matérias de imprensa sobre trabalhos dos artistas, grupo ou coletivo e pro-
fi ssionais envolvidos no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.4 do edital;

 Proponente:  Simone Assunta Viana 
 Projeto:  O Aniversário Mágico de Nana Buh 

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não apresentou currículo de cada um dos integrantes relacionados na fi cha técnica, relatando 
a trajetória profi ssional e trabalhos realizados dos artistas e demais profi ssionais envolvidos 
no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.5 do edital;

 Proponente:  Eleusa Teresa Lourenzoni 
 Projeto:  Festival do Conselho Internacional da Dança “CID UNESCO” 

indicou o tipo de proponente em discordância com o projeto;

não indicou os 3 (três) períodos com até 4 (quatro) dias consecutivos de acordo com o subi-

tem 7.4.1.7 também do edital;

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não apresentou comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, 
a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, contrariando o subitem 7.4.2.2 do edital;

não apresentou matérias de imprensa sobre trabalhos dos artistas, grupo ou coletivo e pro-
fi ssionais envolvidos no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.4 do edital;

apresentou projeto incompleto, contrariando o subitem 7.4.2.6 do edital;

 Proponente:  Alexandre Bueno Biondi
 Projeto:  Refúgio - O Musical 

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não apresentou comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, 
a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, contrariando o subitem 7.4.2.2 do edital;

não apresentou currículo de cada um dos integrantes relacionados na fi cha técnica, relatando 
a trajetória profi ssional e trabalhos realizados dos artistas e demais profi ssionais envolvidos 
no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.5 do edital;

o projeto apresentado não está em conformidade com a modalidade informada no ato da 
inscrição;

 Proponente:  Luiz Eduardo Ramos Ferraz 
 Projeto:  Agda 

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não apresentou currículo de cada um dos integrantes relacionados na fi cha técnica, relatando 
a trajetória profi ssional e trabalhos realizados dos artistas e demais profi ssionais envolvidos 
no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.5 do edital;

não apresentou documento ofi cial de identifi cação reconhecido pela legislação brasileira, 
no caso de pessoa física;

 Proponente:  Walter Rhis de Jesus 
 Projeto:  DomPedro I Uma História de Amores 

indicou o tipo de proponente em discordância com o projeto;

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não indicou os 3 (três) períodos com até 4 (quatro) dias consecutivos de acordo com o subi-
tem 7.4.1.7 também do edital;

não apresentou comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, 
a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, contrariando o subitem 7.4.2.2 do edital;

não apresentou currículo de cada um dos integrantes relacionados na fi cha técnica, relatando 
a trajetória profi ssional e trabalhos realizados dos artistas e demais profi ssionais envolvidos 
no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.5 do edital

 Proponente:  Luiz Eduardo Ramos Ferraz 
 Projeto:  O Desassossego de Fernando Pessoa

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não indicou os 3 (três) períodos com até 4 (quatro) dias consecutivos de acordo com o subi-
tem 7.4.1.7 também do edital;

não apresentou documento ofi cial de identifi cação reconhecido pela legislação brasileira, 
no caso de pessoa física;

não apresentou matérias de imprensa sobre trabalhos dos artistas, grupo ou coletivo e pro-
fi ssionais envolvidos no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.4 do edital;

não informou o link de vídeo  integral  ou, na impossibilidade, de   teaser   do espetáculo, 
contrariando o subitem 7.4.3 do edital;

 Proponente:  Hebert Caetano Soares
 Projeto:  À Margem

não apresentou comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, 
a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, contrariando o subitem 7.4.2.2 do edital;

 Proponente:  Vitor Amâncio de Camargo Paranhos 
 Projeto:  Nunca Desça as Escadas

não apresentou Declaração de Representação de todos os integrantes do grupo ou coletivo, 
nos termos Anexo IV e V deste Regulamento, contrariando o subitem 6.1.4 do edital;

não indicou os 3 (três) períodos com até 4 (quatro) dias consecutivos de acordo com o subi-
tem 7.4.1.7 também do edital;

não apresentou comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, 
a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, contrariando o subitem 7.4.2.2 do edital;

não apresentou currículo de cada um dos integrantes relacionados na fi cha técnica, relatando 
a trajetória profi ssional e trabalhos realizados dos artistas e demais profi ssionais envolvidos 
no espetáculo ou evento, contrariando o subitem 7.4.2.5 do edital;

apresentou projeto incompleto, contrariando o subitem 7.4.2.6 do edital;
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 2) HABILITAR 
 Proponente:  Montenegro e Raman Produções Ltda.
 Projeto:  Viva Caymmi

 Proponente:  Sérgio Roberto Vergílio
 Projeto:  A Valsa

 Proponente:  Otis Selimane Remane
 Projeto:  Tumbuluku

 Proponente:  Gislaine Cristina Nogueira Antonio
 Projeto:  Esse MORTO Não É Meu

 Proponente:  Guilherme Augusto Lamas de Oliveira
 Projeto:  Obrigado, Radamés

 Proponente:  Tatiana Peixoto 
 Projeto:  Aquilo que Fica Guardado na Memória 

 Proponente:  Priscila Richter
 Projeto:  Rua Azusa O Musical

 Proponente:  Anderson Zotesso Rodrigues
 Projeto:  Andêmos

 Proponente:  Eduardo Carvalho Meira de Vasconcellos
 Projeto:  SegundaEdição do Festival Terceiro Sinal

 Proponente:  Eduardo de Carvalho Meira de Vasconcellos
 Projeto:  Estreia do Espetáculo República

 Proponente:  Taiane Raff a
 Projeto:  AsSombrasSão

 Proponente:  Ethos Produtora de Arte e Cultura Ltda.
 Projeto:  Pelo Mundo com Mawaca

 Proponente:  Núcleo de Estudos de Arte e Cultura Árabe  -  Dani de Camargo Ltda.
 Projeto:  O Enigma da Esfi nge: Gênese e Evolução da Dança do Ventre

 Proponente:  Sff orzando Produção Musical Ltda.
 Projeto:  Concerto do Centro Suzuki de Campinas

 Proponente:  Ana Maria Salvagni
 Projeto:  Ana Salvagni 25 anos

 Proponente:  Ilsey Mirian Oliveira da Silva
 Projeto:  Tributo à Madrinha do Samba - Histórias & Canções de Beth Carvalho

 Proponente:  Taiane Raff a
 Projeto:  Alma Boa - Uma Parábola Chinesa

 Proponente:  Cleide Milani Lopes
 Projeto:  A Noite de Walpurgis

 Proponente:  Thaís Raquel de Godoy Machado
 Projeto:  Festival Santa Dança - Gala de 5 anos

 Proponente:  Thaís Raquel de Godoy Machado
 Projeto:  Acabo de Não Morrer Através dos seus Olhos

 Proponente:  Claudia Lavínia Madureira
 Projeto:  Circo Teatro Inédito Coração Materno

 Proponente:  Silval de Oliveira
 Projeto:  Além do Arco-Íris

 Proponente:  Bruno Agamme Giordano
 Projeto:  A Terra de Oz

 Proponente:  Reginaldo Costa Menegazzo ME
 Projeto:  Batendo Pernas

 Proponente:  Paiol Produções Artísticas Ltda. - ME
 Projeto:  Elza e Ana de Arendelle - Uma Adaptação Musical Frozen

 Proponente:  Ricardo Luís Tejada Orlando 36470861857
 Projeto:  O Perdão e A Morte 

Nos termos do subitem 10.3 do edital em epígrafe, a Comissão Organizadora fará a análise 
de cada proposta habilitada e procederá à seleção e classifi cação.  

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 COMISSÃO ADMINISTRATIVA   
 RICARDO PEREIRA DA SILVA 

 Membro 
 ROSALINA ODETE BAPTISTELLA MAMBRE 

 Membro 
 ROSÂNGELA DA GLÓRIA NOVAIS REIS 

 Membro 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE 

TURISMO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2018.00038530-59
 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Tu-
rismo
 Referência:  Pregão Eletrônico nº 048/19
 Objeto : Registro de Preços de serviço de instalação, manutenção, desinstalação e co-
leta de resíduos de Sanitários Químicos
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo 
PMC.2019.00021261-45 e do disposto no artigo 8° do Decreto Municipal nº 

18.099/2013 e ainda, com fulcro no artigo 7º parágrafo único da Lei 7.738/1993 de 
24/12/1993,  AUTORIZO  a despesa no valor total de  R$   3.080,00  (três mil e oitenta 
reais),sendo  R$   2.700,00  (dois mil e setecentos reais) referente ao item nº 1 e  R$ 
  380,00  (trezentos e oitenta reais) referente ao item 2, constante da ATA de Registro de 
Preços nº  177/19  a favor da empresa PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI;
Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceiro desta Secretaria para emissão da nota 
de empenho.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ANDRE LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN 

 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econônico Social e de Turismo/Presidente do Fatur  

 COMUNICADO AS ENTIDADES ESPORTIVAS JUVENIS 
DE CAMPINAS PARA A COMPOSIÇÃO DE EQUIPE DE 

JOGADORES JUVENIS NÃO PROFISSIONAIS PARA 
PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL DAS 

CIDADES IRMÃS DE FUZHOU - CHINA 
  

 Comunicamos que a cidade de Fuzhou, da República Popular da China, ofi cialmente 
reconhecida como cidade irmã de Campinas, conforme disposto na Lei nº 8.814 de 12 
de abril de 1996, convidou através de Carta Convite, o município de Campinas a par-
ticipar do “TORNEIO DE FUTEBOL JUVENIL DE 2019 DAS CIDADES IRMÃS 
DE FUZHOU” que ocorrerá entre os dias 10 a 15 de setembro de 2019. na cidade de 
Fuzhou - China. O município no cumprimento do que estabelece os artigos 1º e 2º da 
lei em comento, que visa estabelecer intercâmbio efetivo de conhecimento e de expe-
riências em todos os setores de interesse comum entre as duas cidades, considerando 
o interesse público conforme dispõe o artigo 4º da Constituição Federal do Brasil e 
ainda, considerando a integração econômica, política, social e cultural entre os esta-
dos, unindo a diplomacia, estende o convite a toda população na QUALIDADE DE 
ENTIDADES ESPORTIVAS JUVENIS, dentre os requisitos necessários para a for-
mação da equipe de jogadores juvenis, não profi ssionais, que representarão a cidade 
de Campinas, jovens do sexo masculino, nascidos entre 1 de janeiro de 2004 a 31 de 
dezembro 2006. As vagas serão preenchidas de acordo com a classifi cação técnica e 
limitadas a 18 jogadores. Caso haja número maior que o estabelecido pela cidade de 
Fuzhou, serão escolhidos os 18 jogadores de acordo com o critério técnico. Os respon-
sáveis pelos jogadores classifi cados deverão arcar com todas as despesas de passagem 
aérea internacional, visto de viagem, seguro de viagem e uniformes da equipe selecio-
nada, bem como deverão cumprir todos os requisitos legais que estabelece o Estatuto 
da Criança e Adolescente. O Município se exime de sofrer ou arcar com quaisquer 
despesas, não gerando qualquer vínculo empregatício. As despesas de transporte local, 
acomodações e refeições serão organizados pela cidade de Fuzhou, conforme infor-
mado (invitation letter)na carta convite recebida pela cidade de Fuzhou. As inscrições 
deverão ser realizadas até o dia 08/07/2019 pelo e-mail: smdest.dci@campinas.sp.gov.
br, através do qual será encaminhado às informações de requisitos de escolha técnica.  

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ANDRÉ VON ZUBEN 

 Secretário Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo 
 DÁRIO SAADI 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 
 TAK CHUNG WU 

 Diretor do Departamento de Cooperação Internacional 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2017.00048347-16
 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Tu-
rismo
 Referência:  Pregão Eletrônico nº 209/18
 Objeto : Registro de Preços de serviço de infraestrutura para eventos
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo 
PMC.2019.00021261-45 e do disposto no artigo 8° do Decreto Municipal nº 
18.099/2013 e ainda com fulcro no artigo 7º parágrafo único da Lei 7.738/1993 de 
24/12/1993,  AUTORIZO  a despesa no valor de  R  $ 3.800,00  (três mil e oitocentos 
reais), referente ao item nº 7 constante da ATA de Registro de Preços nº  433/18 , a favor 
da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME;
Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceiro desta Secretaria para emissão da nota 
de empenho. 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ANDRE LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN 

 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econônico Social e de Turismo/Presidente do Fatur  
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,SOCIAL E DE TURISMO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2017.00027892-33
 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Tu-
rismo
 Referência:  Pregão Eletrônico nº 96/18
 Objeto : Registro de Preços de serviços de segurança especializada desarmada, segu-
rança brigadista, bombeiro civil e locação de rádios comunicadores e extintores de 
incêndio
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo 
PMC.2019.00021261-45 e do disposto no artigo 8° do Decreto Municipal nº 
18.099/2013 e ainda, com fulcro no artigo 7º parágrafo único da Lei 7.738/1993 de 
24/12/1993,  AUTORIZO  a despesa no valor total de R$ 3.858,00 (três mil oitocentos 
e cinquenta e oito reais) sendo R$ 3.366,00 (três mil trezentos e sessenta e seis reais) 
referente ao item nº 3 e  R$ 492,00  (quatrocentos e noventa e dois reais) referente ao 
item 4, constante da ATA de Registro de Preços nº  254/18  a favor da empresa WORL-
DWIDE SEGURANÇAS EIRELI EPP;
Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceiro desta Secretaria para emissão da nota 
de empenho. 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ANDRE LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN 

 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econônico Social e de Turismo/Presidente do Fatur  
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,SOCIAL E DE TURISMO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2017.00039492-34
 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Tu-
rismo
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Referência:  Pregão Eletrônico nº 58/18
Objeto : Registro de Preços para infraestrutura para eventos
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo 
PMC.2019.00021261-45 e do disposto no artigo 8° do Decreto Municipal nº 
18.099/2013 e ainda, com fulcro no artigo 7º parágrafo único da Lei 7.738/1993 de 
24/12/1993,  AUTORIZO  a despesa no valor de  R$ 1.080,00  (mil e oitenta reais), 
referente ao item nº 15 constante da ATA de Registro de Preços nº  248/18 , a favor da 
empresa F.A.Portugal Produções Eireli - EPP;
Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceiro desta Secretaria para emissão da Nota 
de Empenho.

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ANDRE LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN 

 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econônico Social e de Turismo/Presidente do Fatur  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO 
Processo Administrativo nº  PMC. 2018.00014746-38
Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Tu-
rismo
Referência:  Pregão Eletrônico nº 240/18
Objeto : Registro de Preços de alimentos e refeições preparadas

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo 
PMC.2019.00021261-45 e do disposto no artigo 8° do Decreto Municipal nº 
18.099/2013 e ainda, com fulcro no artigo 7º parágrafo único da Lei 7.738/1993 de 
24/12/1993,  AUTORIZO  a despesa no valor de  R$ 395,00  (trezentos e noventa e 
cinco reais), referente ao item nº 1 constante da ATA de Registro de Preços nº  601/18 , 
a favor da empresa Manequinho de Campinas Rotisserie e Panifi cadora Ltda EPP;
Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceiro desta Secretaria para emissão da Nota 
de Empenho.

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ANDRE LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN 

 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econônico Social e de Turismo/Presidente do Fatur  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO 
Processo Administrativo nº  PMC.2018.00027664-62
Interessado:  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Tu-
rismo
Referência:  Pregão Eletrônico nº 47/19
Objeto:  Registro de preços de serviços de infraestrutura para eventos,com 
montagem,instalação e desmontagem de tendas.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo 
PMC.2019.00021261-45 e do disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 
18.099/2013 e ainda, com fulcro no artigo 7º parágrafo único da Lei 7.738/1993 
de 24/12/1993,  AUTORIZO  a despesa no valor total de  R$ 13.761,86  (treze 
mil,setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos ) sendo:
A despesa total de  R$ 2.395,00  (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais) com fulcro 
na ata de registro de preços nº  175/19  a favor da empresa  F.A. Portugal Produções 
Eireli - EPP,  sendo  R$ 2.255,00  (dois mil,duzentos e cinquenta e cinco reais ) referen-
te ao item 11 e  R$ 140,00  (cento e quarenta reais) referente ao item 17;
A despesa de  R$ 11.366,86  (onze mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis 
centavos) com fulcro na ata de registro de preços nº  174/19  a favor da empresa  Staff 
Luxe Eireli EPP,  sendo  R$ 9.035,26  (nove mil e trinta e cinco reais e vinte seis cen-
tavos) referente ao item 1,  R$ 1.748,70   ( um mil, setecentos e quarenta e oito reais e 
setenta centavos) referente ao item 5 e  R$ 582,90  ( quinhentos e oitenta e dois reais) 
referente ao item 9;
Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceiro desta Secretaria para emissão da nota 
de empenho.

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ANDRE LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN 

 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econônico Social e de Turismo/Presidente do Fatur  

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2019 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC 2018.00033470-13 

O Município de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, com 
fundamento na Lei nº 13.019/14, torna público o presente Edital de Chamamento Pú-
blico, visando à seleção de Organização da Sociedade Civil interessada em celebrar 
Termo de Colaboração que tenha por objeto a execução de atividade de atendimento 
educacional a crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matri-
culadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementa-
ção à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas, na Unidade Educacional 
localizada na Rua Juvenal de Oliveira n° 45 Jardim São Domingos. 

1. DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.

1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção de Propostas de Plano 
de Trabalho para a celebração de parceria com o Município de Campinas, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Educação, através da formalização de Termo de Co-
laboração, em regime de mútua colaboração, para a consecução de fi nalidade de inte-
resse público e recíproco, com transferência de recursos fi nanceiros à Organização da 
Sociedade Civil - OSC, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.2. O procedimento de seleção será regido pela Lei nº 13.019/14 e pelos demais 
normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital e considerando-se: 

a. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394/96, Lei nº 
8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Constituição Federal, em especial os artigos 
205 a 214, o Plano Municipal de Educação Lei nº 15.029/15; 

b. A Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação 
(FUNDEB);

c. A Lei Municipal n° 6.662/91, de 10/10/91, que cria o Conselho de Escola nas Uni-

dades Educacionais do Município de Campinas;

d. A Lei Municipal n° 10.869/01 e Lei Municipal n° 11.279/02, regulamentadas pelo 
Decreto Municipal n° 13.673/01 e alteradas pela Lei Municipal n° 13.642/09;

e. O Decreto Municipal n° 16.215 de 12/05/2005, que dispõe sobre normas relativas 
à celebração de convênios, termos de cooperação, ajustes e outras avenças, no âmbito 
da Administração Municipal; 

f. O Decreto Municipal nº 17.437 de 18/11/2011, art. 7º e § único; 

g. A Resolução n° 10/2017 de 30/08/2017 da Secretaria Municipal de Educação;

h. A Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmen-
te seu Título III, Capítulo I, Seção IV, que trata dos Termos de Colaboração e Fomento 
na área municipal. 

i. A Resolução nº 03/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

1.3. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

I. Anexo I - Termo de Referência Técnica;

II. Anexo II - Minuta do Contrato de Gestão;

III. Anexo III - Modelos.

1.4. O presente Edital poderá ser impugnado no prazo de 07 (sete) dias úteis, con-
tados de sua publicação, por meio de manifestação escrita, endereçada à Secretaria 
Municipal de Educação e protocolizada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de Campinas. 

1.4.1. A análise das eventuais impugnações caberá à Secretária Municipal de Educa-
ção, no período de 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao término do prazo assinalado 
no subitem 1.4. 

1.4.2. A decisão poderá ser precedida de manifestação técnica, a critério da autoridade 
julgadora. 

1.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos, bem como as decisões e escla-
recimentos prestados, serão juntados aos autos do Processo de Chamamento Público e 
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

1.6. As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos 
neste Edital. 

1.7. As possíveis alterações do Edital, por iniciativa ofi cial ou decorrentes de eventuais 
impugnações, serão divulgadas pela mesma forma que se deu publicidade ao presente 
Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração 
afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

1.8. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado por interesse público 
ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

2. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

2.1. Poderão participar deste Chamamento Público as Organizações da Sociedade Ci-
vil, assim consideradas aquelas defi nidas pelo artigo 2º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" 
da Lei 13.019/14. 

2.2. Não é permitida a atuação em rede. 

3. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, LOCAL DE EXECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES EDUCACIONAIS E JUSTIFICATIVA

3.1. O presente Chamamento Público tem por objeto a escolha de Organização da 
Sociedade Civil, para celebração de Termo de Colaboração para o atendimento edu-
cacional a crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matricu-
ladas na Educação Infantil, Primeira Etapa da Educação Básica, em complementação 
à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas, na Unidade Educacional 
localizada na Juvenal de Oliveira n° 45, Jardim São Domingos, conforme condições 
estabelecidas no presente edital. 

3.2. Visando a manutenção e a ampliação do atendimento ofertado à Educação Infantil 
Pública Municipal, a Secretaria Municipal de Educação realizou estudos da demanda 
reprimida, considerando também a demanda de crianças não conhecida, mas existente, 
e concluiu-se pela disponibilização de uma Unidade Educacional para celebração de 
Termo de Colaboração. 

3.3. O número de atendimento por agrupamento de acordo com a capacidade da Uni-
dade Educacional, bem como  o valor estimado  para o período da parceria encontra-se 
no quadro abaixo:

10. DA VIGÊNCIA.

10.1. O prazo previsto para execução das atividades e serviços será contado a partir 
15/08/2019 e se estenderá até 31/01/2021 (17 meses e 15 dias), podendo ser prorroga-
do por até o limite de 60 (sessenta) meses.

10.2. Em caso de atrasos, por qualquer uma das partes, no início das atividades, o valor 
total do ajuste sofrerá desconto Pro Rata Die.
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10.3. Os valores a serem repassados poderão ser revistos e alterados, mediante apre-
sentação de justifi cativa pelas partes e realização de estudo pela Secretaria Municipal 
de Educação.

 11. REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA. 

11.1. Para celebração do Termo de Colaboração, as Organizações da Sociedade Civil 
deverão atender aos seguintes requisitos: 

11.1.1. Possuir objetivos estatutários voltados à promoção de atividades e fi nalidades 
de relevância pública e social, em consonância com o objeto da parceria a ser celebra-
da, nos termos deste Edital; 

11.1.2. Ter previsão, em seu Estatuto Social, de que em caso de dissolução da enti-
dade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual 
natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019/14 e cujo objeto social seja, prefe-
rencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

11.1.3. Ter previsão, em seu estatuto Social, de escrituração de acordo com os prin-
cípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

11.1.4. Possuir:

na. o mínimo, um ano de existência, com cadastro ativo, até a data de 01/06/2019, 
comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b. experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de na-
tureza semelhante; 

c. instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvol-
vimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas. 

11.2. Apresentar: 

11.2.1. Cópia do estatuto social e suas alterações registradas em cartório, que devem 
estar em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019/14;

11.2.2. Documento(s) que demonstre(em)/comprove(em) as condições das instalações 
da organização da sociedade civil quando forem necessárias para realização do objeto 
pactuado através de:

11.2.3. Declaração sobre as instalações, condições materiais e capacidade técnica da 
organização da sociedade civil para realização do objeto pactuado conforme ANEXO 
III - Modelo A. 

11.2.4. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 
tanto da matriz, quanto de eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da so-
ciedade civil a ser obtida no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/
pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp; 

11.2.5. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
- CRF - FGTS, tanto da matriz, quanto de eventual(is) fi lial(is) executora(s) da orga-
nização da sociedade civil, a ser (em) obtida (s) no endereço eletrônico: https://webp.
caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp; 

11.2.6. Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas - CNDT, tanto da matriz, 
quanto de eventual (is) fi lial (is) executora(s) da organização da sociedade civil, a ser 
obtida no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao; 

11.2.7. Certidão de Regularidade de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo a ser obtida no endereço eletrônico http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
da-ic-web/inicio.do; 

11.2.8. Certidão de Regularidade de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais 
e à Dívida Ativa da União, a ser obtida no endereço eletrônico: http://www.receita.fa-
zenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.
asp?Tipo=1; 

11.2.9. Certidão de Regularidade de Débito de Qualquer Origem (CND Municipal), 
tanto da matriz, quanto de eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da socie-
dade civil, a ser obtida no endereço eletrônico http://certidaoqualquerorigem.campi-
nas.sp.gov.br; 

11.2.10. Cópia do Certifi cado de Registro Cadastral - CRC, tanto da matriz, quanto 
de eventual(is) fi lial(is) executora(s) da organização da sociedade civil, a ser obtido 
na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme orientações no endereço eletrônico 
http://www.campinas.sp.gov.br/licitacoes/cadastro.php; 

11.2.11. Cópia da última ata de eleição que conste a direção atual da organização da 
sociedade civil registrada em cartório, que comprove sua regularidade jurídica; 

11.2.12. Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço 
por ela declarado; 

11.2.13. cópia de documento pessoal do(s) representante(s) legal(is) da organização 
da sociedade civil com poderes para assinatura do eventual termo de colaboração; 

11.2.14. Relação nominal, datada, atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço 
residencial, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 
de cada um deles conforme ANEXO III - Modelo B; 

11.2.15. Declaração, datada, atualizada de que não contratará, para prestação de ser-
viços, agente político de Poder, membros do Ministério Público ou dirigente de órgão 
ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, e 
seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afi nidade, até o segundo grau, bem como servidor ou empregado público salvo nas 
hipóteses previstas na legislação, conforme ANEXO III - Modelo C; 

11.2.16. Declaração, datada, informando a inexistência, nos cargos de direção da Ins-
tituição, de membro de Poder Público ou do Ministério Público ou dirigente de órgão 
ou entidade da administração pública direta ou indireta do município de Campinas, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como pa-
rentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau, conforme ANEXO 
III - Modelo D; 

11.2.17. Declaração, datada, de que a organização da sociedade civil, conforme ANE-
XO III - Modelo E:

a. Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 
que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista a 
decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito 
suspensivo;

b. Não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas "a" a "d" do 
inciso V, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em cumprimento de 
penalidade passível de impedimento de celebração de parcerias;

c. Não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Con-
selho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos.

11.2.18. Declaração, datada, conforme ANEXO III - Modelo F, de que não há, dentre 
os dirigentes da organização da sociedade civil, pessoas:

a. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecor-
rível, nos últimos 8 (oito) anos;

b. Julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação;

c. Consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos Incisos I, II e III, do artigo 12, da Lei Federal nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992.

11.2.19. Declaração, datada, informando número da agência e conta corrente, em Ban-
co Público, junto ao Banco do Brasil, ou Caixa Econômica Federal, específi ca para 
a movimentação dos recursos públicos oriundos do presente Edital, conforme Anexo 
III - Modelo G; 

11.2.20. Declaração, datada, de inexistência das vedações previstas nos incisos I e II, 
alíneas "a" e "b", do art. 2º do Decreto Municipal n. º 16.215/2008, conforme ANEXO 
III - Modelo H;

11.2.21. Termo de responsabilidade, datado, pelo uso de senha do sistema de acompa-
nhamento fi nanceiro, conforme ANEXO III - Modelo I; 

11.2.22. Declaração, datada, informando os responsáveis administrativo-fi nanceiro e 
técnico-pedagógico pela parceria, conforme ANEXO III - Modelo J. 

11.3. Caso a proposta tenha sido apresentada com CNPJ(s) de fi lial(is), e o cadastro 
ativo da(s) fi lial(is) não comprovar(em) no mínimo de 01 (hum) ano de existência, a 
Organização da Sociedade Civil poderá comprovar a referida existência com a apre-
sentação também do CNPJ da Matriz, devendo, portanto, serem apresentadas ambas 
ou todas as comprovações (CNPJ Matriz e Filial ou Filiais).

11.4. A comprovação de que trata o item 11.3, aplica-se exclusivamente para atestar o 
tempo mínimo de existência da organização da sociedade civil, não tendo relação com 
a autorização para realização das despesas, que deverão estar em conformidade com 
o(s) CNPJ(s) autorizado(s) no termo de colaboração, nem com a abertura de conta 
bancária, que deve se dar no CNPJ principal constante do termo. 

11.5. Todas as declarações indicadas no subitem 5.2, deverão ser subscritas pelo(s) 
representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil, sob as penas da lei, e 
impressas em seu papel timbrado.

S11.6. erão consideradas regulares, para fi ns do disposto, nos itens 11.2.5 a 5.2.9 as 
certidões positivas com efeito de negativas.

 11.7. Os documentos que comprovam o atendimento aos requisitos elencados no 
subitem 11.2 somente serão solicitados e verificados após o encerramento da eta-
pa competitiva e publicação do resultado final de classificação. 

 12. DOS IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA.  

12.1. Ficará impedida de celebrar o Termo de Colaboração a Organização da Socie-
dade Civil que: 

12.1.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 
funcionar no território nacional; 

12.1.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

12.1.3. Tenha como dirigente membro de Poder Público ou do Ministério Público, ou 
dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta do municí-
pio de Campinas, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em linha reta, colateral e por afi nidade, até o segundo grau; 

12.1.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cin-
co) anos, salvo se: 

a. For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventual-
mente imputados; 

b. For reconsiderada ou revista a decisão de rejeição; 

c. A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito sus-
pensivo; 

12.1.5.Tenha sido punida com uma das sanções estabelecidas no artigo 39, V, da Lei 
Federal nº 13.019/14, pelo período que durar a penalidade; 

12.1.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal 
ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos; 

12.1.7. Tenha entre seus dirigentes, pessoa:

a. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecor-
rível, nos últimos 8 (oito) anos; 
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b. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em co-
missão ou função de confi ança, enquanto durar a inabilitação; 

c. Considerada responsável por ato de improbidade administrativa, enquanto durarem 
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/92. 

12.2. Em quaisquer das hipóteses previstas no subitem 12.1, persiste o impedimento 
para a celebração de parcerias enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, 
pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. 

12.3. A vedação prevista no subitem 12.1.3, não se aplica à celebração de parcerias 
com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 
referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa fi gure no termo de co-
laboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como 
dirigente e administrador público. 

12.4. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos 
e de políticas públicas. 

12.5. Para fi ns do disposto na alínea 12.1.4.a, e no subitem 12.2 não serão conside-
rados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela Administração 
Pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade 
civil estiver em situação regular de parcelamento. 

12.6. A não incidência nos impedimentos elencados no subitem 6.1 será objeto de 
declarações, subscritas pelo(s) representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade 
Civil, sob as penas da lei, impressas em papel timbrado e deverão ser apresentadas na 
fase de celebração do Termo de Colaboração. 

 13. DA VISTORIA PRÉVIA. 

13.1. Os interessados em participar deste processo deverão proceder à vistoria prévia 
na Unidade Educacional objeto desse Edital.

13.2. A vistoria deverá ser agendada com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, pelo telefone ou endereço eletrônico do NAED SUL a que de segunda a 
sexta-feira, no horário das 9h00 até 12h00 e das 14h00 até 17h00.
NAED/SUL: (19) 3272-8101 - naed.sul@campinas.sp.gov.br

13.3. Poderão participar da vistoria até o máximo de 02 (dois) representantes por Or-
ganização da Sociedade Civil interessada.

13.4. A vistoria prévia será acompanhada por profi ssional(is) técnico(s) indicado(s) 
pelo NAED SUL, que emitirá(ao), ao fi nal da vistoria, o Atestado de Vistoria Prévia 
conforme Anexo III Modelo R.

13.4.1. Deverão também acompanhar o(s) técnico(s) acima descrito(s), um represen-
tante da Coordenadoria de Arquitetura Escolar - CAE, um representante da Coorde-
nadoria de Nutrição - CONUTRI e um representante da Coordenadoria de Educação 
Básica - CEB.

13.5. A vistoria poderá ser realizada durante todo o período compreendido entre a 
divulgação do presente edital e o dia que antecede a data marcada para o recebimento 
do envelope contendo o Plano de Trabalho.

 14. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. 

14.1. As Organizações da Sociedade Civil interessadas na execução da parceria objeto 
deste Edital deverão apresentar proposta de Plano de Trabalho, através de ofício diri-
gido à Secretaria Municipal de Educação, em 18/07/2019, das 09:00h às 17:00h, a ser 
entregue na Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Convênios, 
localizada no Paço Municipal, Avenida Anchieta, nº 200, 9º andar, sala 13, Centro, 
Campinas - SP. 

 14.2. A proposta de Plano de Trabalho deverá ser encaminhada em envelope la-
crado, em uma única via impressa, com todas as folhas rubricadas e numeradas 
sequencialmente e, ao final, datada e assinada pelo representante legal da OSC 
proponente, bem como, com uma cópia do documento de identificação do repre-
sentante legal signatário da proposta Plano de Trabalho.  

 14.2.1. O envelope deverá conter, na parte externa, os dados completos da Orga-
nização da Sociedade Civil (Nome da OSC, Endereço, Telefone, CNPJ, responsá-
vel pelo preenchimento) e com a indicação do Edital SME 01/2019.  

14.3. As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar proposta de Plano de 
Trabalho, independentemente de possuírem ou não sede ou atendimento no município, 
desde que atendidas às disposições previstas neste Edital. 

 15. DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO.  

15.1. A proposta de Plano de Trabalho deverá ser apresentada de forma a conter o dis-
posto no denominado "Termo de Referência Técnica" - Anexo I, em 01 (uma) via data-
da, assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, apresentando o seguinte:

15.2. Caracterização da Organização da Sociedade Civil interessada em executar os 
atendimentos na Unidade Escolar, contendo Denominação Social, Endereço e Breve 
Histórico da Organização.

15.3. Caracterização da Unidade Escolar, em conformidade com a Vistoria prévia rea-
lizada nos termos do item 13 deste Edital de Chamamento e inciso III do subitem 16.2 
do Termo de Referência Técnica.

15.3.1. A especifi cação do plano de trabalho proposto em conformidade com o item 16 
do Termo de Referência Técnica;

15.3.2. A defi nição das metas operacionais mensuráveis e quantitativas, indicativas 
de melhoria da efi ciência e qualidade do serviço, no tocante aos aspectos econômi-
co, operacional e administrativo, bem como os respectivos prazos e cronograma de 
execução;

15.3.3. A defi nição de indicadores de avaliação de desempenho e de qualidade na 
prestação dos serviços;

15.3.4. Plano de Aplicação de recursos fi nanceiros (quanto será aplicado e a respectiva 
fi nalidade);

15.3.5. Cronograma de Desembolso (distribuição dos recursos nos meses de vigência 

do Termo de Colaboração);

15.3.6. O detalhamento do valor orçado para implementação do plano de trabalho;

15.3.7. Previsão de início e fi m de execução do objeto, bem como da conclusão das 
etapas ou fases programadas (como serão aplicados os recursos).

15.3.8. Descrição dos procedimentos adotados buscando a otimização dos recursos 
fi nanceiros repassados para as aquisições de produtos e/ou serviços, bem como para a 
contratação de recursos humanos.

15.4. Não serão aceitas, durante o processo de seleção, sob quaisquer circunstâncias, 
correções ou complementações ao Plano de Trabalho apresentado pela Organização 
da Sociedade Civil.

 16. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO. 

16.1. A Comissão de Seleção é órgão colegiado, destinado a processar e julgar o 
presente Chamamento Público e será composta por representantes das áreas técnica 
pedagógica e fi nanceira da Secretaria Municipal de Educação, a serem designados 
por ato publicado em Diário Ofi cial do Município, previamente à etapa de análise e 
classifi cação das propostas. 

16.2. A proposta de Plano de Trabalho será julgada e classifi cada pela Comissão de 
Seleção. 

16.3. Será assegurada a participação de, pelo menos um servidor ocupante de cargo 
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. 

16.4. Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos 
cinco anos, contados da publicação do presente Edital, tenha mantido relação jurídica 
com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil participantes deste Chama-
mento Público. 

16.4.1. Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Seleção que incida na 
vedação descrita no subitem 16.4;

16.5. Na hipótese de ser caracterizado o impedimento de que trata o subitem 10.4, 
deve o membro da Comissão de Seleção ser imediatamente afastado e substituído por 
outro que possua qualifi cação técnica equivalente. 

16.6. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessora-
mento técnico de especialista que não seja membro do colegiado. 

 17. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

17.1. As propostas de Plano de Trabalho serão analisadas e julgadas pela Comissão de 
Seleção em 05 (cinco) dias úteis e receberão pontuação de acordo com os critérios de 
julgamento conforme tabela descrita no subitem 11.1.2: 

17.1.1. A contagem do prazo de análise iniciar-se-á a partir do primeiro dia útil subse-
quente ao fi nal do prazo para recebimento das propostas. 

17.1.2. TABELA COM CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

EIXOS CRITÉRIOS PESO

PLANO PEDAGÓGICO ATÉ 60 PONTOS 

PLANO PEDA-
GÓGICO - ATÉ 
18 PONTOS.

COERÊNCIA ENTRE A CONCEPÇÃO DE IN-
FÂNCIA E AS DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS E DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

4

COERÊNCIA ENTRE OS OBJETIVOS DA EDU-
CAÇÃO INFANTIL E AS DIRETRIZES CURRI-
CULARES NACIONAIS E DO MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS, DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3

COERÊNCIA ENTRE OS OBJETIVOS DA EDUCA-
ÇÃO INCLUSIVA, AS DIRETRIZES CURRICULA-
RES NACIONAIS E AS DIRETRIZES CURRICULA-
RES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.

3

COERÊNCIA ENTRE OS OBJETIVOS EDUCA-
CIONAIS POR AGRUPAMENTO MULTIETÁRIO, 
AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL.

3

COERÊNCIA ENTRE A BIBLIOGRAFIA APRE-
SENTADA PARA SUBSIDIAR O TRABALHO 
EDUCATIVO (06 A 08 OBRAS) E AS DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS E DO MUNICÍPIO 
DE CAMPINAS.

3

PROPOSTA DA ORGANIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO 
DOS ESPAÇOS EXTERNOS E INTERNOS DIVER-
SIFICADOS QUE PROPICIEM AS VIVÊNCIAS 
EDUCACIONAIS.

3

ESTRUTURA 
E FUNCIO-
NAMENTO 
ORGANIZA-
CIONAL - ATÉ 
15 PONTOS.

COERÊNCIA ENTRE A CONCEPÇÃO DE GESTÃO 
DEMOCRÁTICA E O CONJUNTO ARTICULADO 
DE AÇÕES DE ACORDO COM O TERMO DE REFE-
RÊNCIA TÉCNICA.

4

QUADRO QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS 
NA PROPORCIONALIDADE NECESSÁRIA PARA A 
QUE O MÓDULO ADULTO/CRIANÇA SEJA CUM-
PRIDO DURANTE TODO O ATENDIMENTO DAS 
CRIANÇAS, INCLUSIVE, O MONITOR/AGENTE DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL VOLANTE, BEM COMO, O 
CUIDADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA TÉCNICA.

3

QUADRO QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS 
DE APOIO, DE ACORDO COM O PREVISTO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA.

3

PLANO DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO DOS PRO-
FESSORES NOS TEMPOS PEDAGÓGICOS ENTRE 
OS PARES, CONTEMPLANDO A ORGANIZAÇÃO 
DOS HORÁRIOS E TEMÁTICAS, EM CONSO-
NÂNCIA COM AS DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS E MUNICIPAIS, SOB COORDENAÇÃO 
DE UM MEMBRO DA EQUIPE GESTORA, PREFE-
RENCIALMENTE, O ORIENTADOR PEDAGÓGICO.

4
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PLANO DE 
TRABALHO

PLANO DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO DOS MO-
NITORES/AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NOS TEMPOS PEDAGÓGICOS ENTRE OS PARES, 
CONTEMPLANDO A ORGANIZAÇÃO DOS HORÁ-
RIOS E TEMÁTICAS, EM CONSONÂNCIA COM AS 
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E MU-
NICIPAIS, SOB COORDENAÇÃO DE UM MEMBRO 
DA EQUIPE GESTORA, PREFERENCIALMENTE, O 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO.

4

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIO-
NAL PARTICI-
PATIVA - ATÉ 
12 PONTOS.

RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE DIAGNÓSTI-
CO DO ENTORNO DA UNIDADE EDUCACIONAL E 
O PLANO DE TRABALHO.

3

COERÊNCIA ENTRE O PLANO DE AÇÃO DA GES-
TÃO EDUCACIONAL E O QUADRO DE METAS. 3

PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EDU-
CATIVA, FAMÍLIA E CRIANÇAS NOS PROCESSOS 
DE ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 
PEDAGÓGICO DA UNIDADE EDUCACIONAL.

3

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO PELAS FAMÍLIAS DO 
DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE TRABALHO. 4

QUADRO DE 
METAS
ATÉ 10 PON-
TOS 

COERÊNCIA ENTRE O QUADRO DE METAS 
(METAS DEFINIDAS, AÇÕES, RESPONSÁVEIS, 
INDICADORES E CRONOGRAMA), “PLANO PE-
DAGÓGICO”, “ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
ORGANIZACIONAL” E “AVALIAÇÃO INSTITU-
CIONAL PARTICIPATIVA” DEMONSTRANDO 
O GRAU DE ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA AOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA EM 
RELAÇÃO AO OBJETO DA PARCERIA - ATÉ 10 
PONTOS.

10

PLANO 
FINANCEI-
RO ATÉ 40 
PONTOS
GERENCIA-
MENTO DE 
RECURSOS – 
ATÉ 40 PON-
TOS

COERÊNCIA ENTRE O PLANO DE APLICAÇÃO 
DE RECURSOS FINANCEIROS, DESPESAS PERTI-
NENTES E O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

10

MENOR AMPLITUDE SALARIAL ENTRE AS 
FUNÇÕES DE GESTÃO E DE ATIVIDADES FINS, 
VISANDO GARANTIR A VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM DIRETAMEN-
TE COM AS CRIANÇAS.

10

MELHOR ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA AO VALOR 
DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO A RELAÇÃO 
ENTRE O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS, 
MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES PLANEJADAS E CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO 
DO OBJETO.

10

A AÇÕES PREVISTAS QUE VISAM A OTIMI-
ZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
FINANCEIROS REPASSADOS PARA A EXECUÇÃO 
DA PARCERIA BUSCANDO OBJETIVAMENTE O 
ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA.

10

TOTAL 100

17.2. A proposta fi nanceira total, que deverá estar contida no Plano de Trabalho, não 
poderá ultrapassar o valor máximo contido no quadro do subitem 3.3. correspondente 
ao valor total das despesas para o período da execução da parceria.

17.2.1. Para aferição da nota, cada integrante da Comissão de Seleção avaliará os 
critérios técnicos atribuindo pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) em cada um deles

17.2.2. A nota atribuída pelos integrantes será multiplicada pelo seu peso correspon-
dente, resultando na nota fi nal do critério, obtida por meio da aplicação da fórmula: 
Nota fi nal do critério = Peso X Nota/100;

17.2.3. As notas fi nais obtidas em cada critério serão somadas e o resultado comporá a 
nota técnica de cada avaliador da Comissão para cada plano de trabalho.

17.2.4.As notas técnicas dos avaliadores da Comissão serão somadas e divididas pelo 
número total de integrantes da comissão e resultará na nota técnica fi nal atribuída ao 
Plano de Trabalho analisado, sendo 100,0 a pontuação máxima a ser obtida. 

17.2.5. A pontuação fi nal de cada Organização da Sociedade Civil será resultante da 
soma das pontuações obtidas nos eixos do plano de trabalho. 

17.3. Os casos de empate serão analisados de acordo com os critérios abaixo, na se-
guinte ordem:

a. A maior nota no item com maior peso no plano pedagógico;

b. A maior somatória das notas com peso 4 no plano pedagógico;

c. O maior tempo de abertura no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ Ma-
triz

17.4. Serão eliminadas as propostas que:

a. Obtiverem nota fi nal igual ou inferior a 50,0 (cinquenta) pontos; 

b. Obtiverem nota 0 (zero) em quaisquer itens de critério

c. Não obedecerem às condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

d. Não estiverem assinadas pelos representantes legais ou autorizados;

e. Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições não previs-
tas neste Edital; 

17.5. As comprovações e documentos elencados nos itens 11 e 12 deste Edital não 
serão considerados para fi ns de pontuação e classifi cação das propostas que trata os 
subitens 17.1, 17.2 e 17.3 deste edital, visto que somente serão analisados após o en-
cerramento da etapa competitiva e da ordenação das propostas. 

 18. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO, 
PRAZOS E CONDIÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. 

18.1. O resultado preliminar do processo de seleção, com a classifi cação das propostas 
de Plano de Trabalho e respectiva pontuação da Organização da Sociedade Civil, será 
publicado no Diário Ofi cial do Município de Campinas até dia 29/07/2019. 

18.2. As Organizações da Sociedade Civil participantes poderão interpor recurso ad-
ministrativo ao resultado preliminar de classifi cação, por meio de documento subs-
crito pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is), endereçado à Secretária Municipal de 
Educação, a ser protocolizado na Coordenadoria Set. de Adm. e Ger. de Convênios, 
sito em Av. Anchieta, 200, Paço Municipal, 09º andar - Sala 13, no prazo de 02 (dias) 
dias úteis, contados da publicação do referido resultado no DOM. 

18.3. Em sede de recurso, não serão aceitas e analisadas informações, novos documen-
tos ou complementações que não estejam contidos na proposta de Plano de Trabalho 
originalmente apresentada. 

18.4. Havendo interposição de recurso, a Secretaria Municipal de Educação dará 
ciência aos demais interessados, via publicação no Diário Ofi cial do Município de 
Campinas. 

18.5. A Comissão de Seleção analisará os eventuais recursos no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, podendo reformar a sua decisão ou, com as devidas justifi cativas, encaminhar o 
recurso ao Secretário da Pasta responsável pela parceria para decisão fi nal. 

18.6. Na decisão dos recursos, a Comissão julgadora poderá solicitar manifestação 
técnica elaborada pelos Departamentos Financeiro e Pedagógico da Secretaria Muni-
cipal de Educação. 

18.7. Serão concedidas vistas dos autos às Organizações da Sociedade Civil no mesmo 
prazo de apresentação dos recursos. 

18.8. A decisão fi nal do recurso, devidamente motivada, será proferida no prazo má-
ximo de 02 dias (corridos), contados de seu recebimento pela autoridade mencionada 
no item anterior. 

18.9. Da decisão fi nal não caberá novo recurso. 

18.10. Será liminarmente indeferido o recurso apresentado fora do prazo ou que não 
esteja de acordo com o estipulado neste Edital. 

 19. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO E HO-
MOLOGAÇÃO. 

19.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição, a 
Secretária Municipal de Educação homologará o resultado fi nal da seleção e clas-
sifi cação das Organizações da Sociedade Civil, que deverá ser publicado no Diário 
Ofi cial do Município e no sítio ofi cial na internet até o dia 12/08/2019. 

19.2. Na mesma oportunidade, a Organização da Sociedade Civil selecionada será 
convocada para, no prazo de 02 (dias) dias úteis, apresentar à Coordenadoria Seto-
rial de Administração e Gerenciamento de Convênios, a documentação exigida para 
comprovar o preenchimento dos requisitos para a celebração da parceria, bem como 
os relativos à não incidência nos impedimentos legais, previstos nos artigos 33, 34 e 
39 da Lei 13.019/14 e itens 11 e 6 deste Edital, conforme ANEXO III - Modelo O. 

19.3. A homologação não gera direito para a Organização da Sociedade Civil à cele-
bração da parceria. 

 20. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO. 

20.1. Para celebração do Termo de Colaboração a OSC deverá apresentar o Plano de 
Trabalho e comprovar o preenchimento dos requisitos para a celebração da parceria, 
bem como a não incidência nos impedimentos legais, previstos nos artigos 33, 34 e 39 
da Lei 13.019/2014 e itens 5 e 6 deste Edital, nos moldes previstos no subitem 19.2. 

20.2. Por meio do Plano de Trabalho, a OSC deverá apresentar o detalhamento da 
proposta submetida e aprovada no processo de seleção. 

20.3. O Plano de Trabalho deverá ser elaborado em consonância com o disposto na Lei 
Federal 13.019/2014, a legislação municipal vigente e o disposto neste Edital, conten-
do, obrigatoriamente, a parte pedagógica e a fi nanceira, conforme Anexo I - Termo de 
Referência Técnica, em 01 (uma) via datada, assinada, sem emendas, rasuras, entreli-
nhas ou ressalvas, apresentando o seguinte e conter, no mínimo:

20.4. Caracterização da Organização da Sociedade Civil interessada em executar os 
atendimentos na Unidade Escolar, contendo Denominação Social, Endereço e Breve 
Histórico da Organização.

20.5. Caracterização da Unidade Escolar, em conformidade com a Vistoria prévia rea-
lizada nos termos do item 7 deste Edital de Chamamento e inciso III do subitem 16.2 
do Termo de Referência Técnica.

20.6. A especifi cação do plano de trabalho proposto em conformidade com o item 16 
do Termo de Referência Técnica;

20.7. A defi nição das metas operacionais mensuráveis e quantitativas, indicativas de 
melhoria da efi ciência e qualidade do serviço, no tocante aos aspectos econômico, 
operacional e administrativo, bem como os respectivos prazos e cronograma de exe-
cução e atividades a serem executadas

20.8. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado 
nexo entre essa realidade e o(s) projeto(s), a(s) atividade(s) e as metas a serem atin-
gidas; 

20.9. Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a elas atreladas; 

20.10. Defi nição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento 
das metas, indicadores de avaliação de desempenho e de qualidade na prestação dos 
serviços; 

20.11. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução do(s) 
projeto(s) e da(s) atividade(s) abrangida(s) pela parceria (Plano de Aplicação dos re-
cursos).

20.12. Cronograma de Desembolso (distribuição dos recursos nos meses de vigência 
do Termo de Colaboração);

20.13. O detalhamento do valor orçado para implementação do plano de trabalho;
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20.14. Previsão de início e fi m de execução do objeto, bem como da conclusão das 
etapas ou fases programadas (como serão aplicados os recursos).

20.15. Descrição dos procedimentos adotados buscando a otimização dos recursos 
fi nanceiros repassados para as aquisições de produtos e/ou serviços, bem como para a 
contratação de recursos humanos.

20.16. Caso verifi cada inconformidade nos documentos apresentados, a Coordena-
doria Setorial de Administração e Gerenciamentos de Convênios poderá notifi car da 
OSC para que, no prazo de 02 (dois) dias, providencie a regularização, sob pena de 
não celebração da parceria. 

20.17. Em caso de não preenchimento dos requisitos previstos no item 11 ou inci-
dência nos impedimentos elencados no item 12 a Organização da Sociedade Civil 
imediatamente mais bem classifi cada poderá ser convidada a aceitar a celebração da 
parceria nos termos da proposta por ela apresentada. 

20.18. Caso a OSC convidada nos termos subitem 20.17 aceite celebrar a parceria, 
a Coordenaria Setorial de Gerenciamento de Convênios procederá à verifi cação dos 
documentos que comprovem o atendimento aos requisitos legais e não incidência nos 
impedimentos, nos termos do subitem 20.1. 

20.19. Para a celebração do Termo de Colaboração, a organização da sociedade civil 
deverá, ainda: 

20.20. Manter atualizados, até a celebração, bem como durante toda a vigência da 
parceria, as comprovações e os documentos previstos nos subitens antecedentes; 

20.21. Estar em dia com a prestação de contas de recursos públicos recebidos ante-
riormente; 

20.22. Não constar em cadastro municipal, estadual e federal de apenadas e ou inadim-
plentes; 

20.23. A celebração dos termos de Colaboração depende, ainda: 

20.24. Da emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, nos termos 
do art. 35, V, da Lei 13.019/14; 

20.25. Da aprovação do Plano de Trabalho pela Secretária Municipal de Educação; 

20.26. Da emissão de parecer jurídico pelo Departamento de Assessoria Jurídica da 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. 

20.27. Os Termos de Colaboração serão formalizados com observância das cláusulas 
essenciais contidas no art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014 e na forma da minuta que 
integra o presente Edital de Chamamento - ANEXO II. 

20.28. O Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação 
do respectivo extrato no DOM, o qual deverá ser providenciado em até 05 (cinco) dias 
após a sua assinatura. 

 21. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. 

21.1. Serão disponibilizados para repasses à Organização da Sociedade Civil selecio-
nada para execução da parceria, o montante estimado total de R$ 5.031.250,00 (cinco 
milhões, trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

21.2. A programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração da parceria 
é proveniente do Tesouro Municipal e está cadastrada sob as dotações:

07.160.12.365.1002.4016.339039/01-212-000
07.160.12.365.1002.4016.339039/01-213-000

 22. DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO. 

22.1. A gestão da parceria será realizada por agente público com poderes de controle 
e fi scalização, designado por ato publicado no Diário Ofi cial do Município, em data 
anterior à celebração do Termo de Colaboração, cujas obrigações serão aquelas deter-
minadas pelo Artigo 61 da Lei Federal nº 13.019/14. 

22.2. A Administração Pública designará, em ato a ser publicado no Diário Ofi cial do 
Município, em data anterior à celebração do termo de colaboração, Comissão de Mo-
nitoramento e Avaliação, que terá como atribuição a homologação do relatório emitido 
pela Equipe Técnica Pedagógica e Financeira da Secretaria Municipal de Educação, 
independentemente da apresentação da prestação de contas devida pela organização 
da sociedade civil. 

 23. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 

23.1. As atividades educacionais objeto do Termo de Colaboração terão sua execução 
monitorada e avaliada pela Administração Pública. 

23.2. O acompanhamento da execução das atividades de atendimento educacional ci-
tado no subitem 3.1 compreendem as seguintes atribuições:

a.. Coordenar, articular e avaliar o planejamento com o processo de execução das 
ações educacionais; 

b. Assegurar a oferta do atendimento nos padrões de qualidade exigidos pelas norma-
tivas nacionais e municipais que regulamentam a política educacional; 

23.3. As ações de monitoramento e avaliação compreendem a verifi cação:

a. Do número de atendimentos correspondente às metas estabelecidas no Plano de 
Trabalho;

b. Da permanência do quadro de profi ssionais, de acordo com o ANEXO I Termo de 
Referência Técnica, durante todo o período de vigência; 

c. Do cumprimento do Plano de Trabalho apresentado; 

d. Da utilização dos recursos fi nanceiros repassados pela municipalidade. 

23.4. Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão por meio de: 

a. Análise de dados coletados por meio de instrumentos específi cos da execução das 
ações sendo descritos em Ordem de Serviço a ser publicada no Diário Ofi cial do Mu-

nicípio de Campinas. 

b. Visitas técnicas  in loco , previamente agendadas, ou não; 

c. Pesquisa de satisfação dos benefi ciários do PLANO DE TRABALHO pactuado. 

23.5. As atribuições da Comissão de monitoramento e avaliação encontram-se no 
ANEXO I Termo de Referência Técnica. 

23.6. Sem prejuízo da avaliação discriminada nos subitens antecedente, a execução da 
parceria poderá ser acompanhada e fi scalizada pelos conselhos de políticas públicas 
das áreas relacionadas ao objeto do Termo de Colaboração, bem como também estará 
sujeita aos mecanismos de controle sociais previstos na legislação. 

 24. APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A EXECU-
ÇÃO DA PARCERIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

24.1. Os recursos da parceria geridos pela Organização da Sociedade Civil estão vin-
culados ao Plano de Trabalho e não caracterizam receita própria, mantendo a natureza 
de verbas públicas. 

24.2. A Organização da Sociedade Civil deverá manter e movimentar os recursos em 
conta bancária pública, junto ao Banco do Brasil, ou Caixa Econômica Federal, espe-
cífi ca para a parceria, sendo uma conta para cada termo a ser celebrado. 

24.3. As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas 
com o uso de recursos transferidos pela administração pública, deverão observar os 
princípios da impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, efi ciência, publi-
cidade, transparência na aplicação dos recursos e da busca permanente de qualidade. 

24.4. As organizações da sociedade civil que formalizarem Termo de Colaboração 
com a Administração Pública deverão: 

24.4.1. Aplicar integralmente os valores recebidos em virtude da parceria estabe-
lecida, assim como, eventuais rendimentos, no atendimento do objeto do termo de 
colaboração fi rmado, em estrita consonância com o plano de aplicação fi nanceira e 
cronograma de desembolso apresentados; 

24.4.2. Efetuar todos os pagamentos com os recursos transferidos, dentro da vigência 
do Termo de Colaboração, indicando no corpo dos documentos originais das despesas, 
inclusive a nota fi scal eletrônica, o número do Termo de Colaboração, fonte de recurso 
e o órgão público a que se referem, sendo que o carimbo deve ser de cor vermelha 
conforme ANEXO III Modelo K; 

24.4.3. Incluir, no sistema de acompanhamento fi nanceiro indicado pela Secretaria 
Municipal de Educação, os documentos comprovantes das despesas e mantê-los de 
posse para eventuais fi scalizações e/ou conferências; 

24.4.4. Realizar toda movimentação de recursos no âmbito da parceria, mediante 
transferência eletrônica, sujeita à identifi cação do benefi ciário fi nal e à obrigatorie-
dade de depósito em sua conta bancária, sendo proibido o saque de recursos da conta 
corrente específi ca do ajuste para pagamento de despesas de quaisquer naturezas em 
espécie; 

24.4.5. Aplicar os saldos e provisões dos recursos repassados a título da parceria, 
sugerindo-se cadernetas de poupança, fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo 
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública. A conta de 
aplicação fi nanceira dos recursos deverá ser vinculada à conta do ajuste, não podendo 
ser realizada em contas estranhas ao mesmo; 

24.4.6. Não repassar ou distribuir a outra organização da sociedade civil, ainda que 
educacional, bem como, a qualquer outra pessoa jurídica, recursos oriundos da par-
ceria celebrada; 

24.4.7. Devolver aos cofres públicos eventuais saldos fi nanceiros remanescentes, in-
clusive os obtidos de aplicações fi nanceiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, em caso de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, deven-
do comprovar tal devolução, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 
especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração 
pública; 

24.4.8. Apresentar declaração atualizada de que não contratará, para prestação de ser-
viços, agente político de Poder, membros do Ministério Público ou dirigente de órgão 
ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, e 
seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afi nidade, até o segundo grau, bem como servidor ou empregado público salvo nas 
hipóteses previstas na legislação; 

24.5. Em caso de necessidade de alteração na aplicação de recursos fi nanceiros apro-
vada, as organizações da sociedade civil poderão solicitar, por meio de ofício assinado 
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e endereçado ao Gestor da Parceria, a preten-
dida alteração, que será analisada tecnicamente pela Comissão de Monitoramento e 
Avaliação.

24.5.1. As pretendidas alterações poderão ser efetivadas somente após aprovação fi nal 
do Gestor da parceria. 

 25. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

25.1. As organizações da sociedade civil deverão prestar contas dos recursos recebidos 
por meio do lançamento e digitalização de documentos comprovantes das despesas no 
sistema de acompanhamento fi nanceiro indicado pela Secretaria Municipal de Edu-
cação, em conformidade com o disposto no ANEXO I Termo de Referência Técnica 
deste Edital. 

25.2. A inserção da prestação de contas deverá ocorrer mensalmente, até o dia 15 
(quinze) do mês subsequente ao desembolso das despesas, por meio do sistema de 
acompanhamento fi nanceiro indicado pela Secretaria Municipal de Educação. 

25.3. A prestação de contas obedecerá aos prazos e condições assinalados pelas nor-
mativas expedidas pelo órgão gestor e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
em vigência à época da prestação, sob pena de suspensão dos repasses. 

25.4. Caberá à Administração Pública, por meio da Coordenadoria Setorial de Admi-
nistração e Gerenciamento de Convênios, a análise da prestação de contas encaminha-
da pela Organização da Sociedade Civil, visando ao acompanhamento da execução 
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fi nanceira do Termo de Colaboração. 

25.5. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido 
prazo, a ser determinado pelo Município, para a organização da sociedade civil sanar 
a irregularidade ou cumprir a obrigação nos termos do disposto no Art. 70, e seus 
parágrafos, da Lei Federal nº 13.019/2014. 

25.6. A prestação de contas anual deverá obedecer às normativas do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo, conforme publicação feita anualmente pela Secretaria 
Municipal de Educação em momento oportuno. 

25.7. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da pres-
tação de contas, a organização da sociedade civil deverá manter em seu arquivo os 
documentos originais que a compuseram.

 26. DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE. 

26.1. A administração pública deverá manter, em seu sítio ofi cial na internet, a relação 
das parcerias celebradas e dos respectivos Planos de Trabalho, até cento e oitenta dias 
após o respectivo encerramento. 

26.2. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis 
de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parce-
rias celebradas com a administração pública. 

26.3. As informações de que tratam este subitem e os subitens 20.1 e 20.2 deverão 
incluir, no mínimo: 

a. Data de assinatura e identifi cação do instrumento de parceria e do órgão da admi-
nistração pública responsável; 

b. Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

c. Descrição do objeto da parceria; 

d. Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 

e. Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista 
para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o 
resultado conclusivo; 

f. Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor 
total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempe-
nham e a remuneração prevista para o respectivo exercício. 

26.4. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação 
sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. 

 27. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   E TRANSITÓRIAS  . 

27.1. As informações e orientações gerais, bem como a minuta do Termo de Cola-
boração e o Termo de Referência Técnica, estarão à disposição no sítio eletrônico da 
Prefeitura Municipal de Campinas no endereço www.campinas.sp.gov.br, a partir da 
data de publicação em Diário Ofi cial do Município.

27.2. A Organização da Sociedade Civil que formalizar o Termo de Colaboração par-
ticipará do Programa de Alimentação Escolar destinado, exclusivamente, às crianças 
contempladas pelo ajuste, sendo fornecido por meio do ajuste fi rmado entre a Prefeitu-
ra Municipal de Campinas e a CEASA - Centrais de Abastecimento de Campinas S/A, 
em conformidade com o Programa Municipal de Alimentação Escolar. 

27.3. A administração pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação 
com os benefi ciários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na 
avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como 
na reorientação e no ajuste das metas e atividades defi nida. 

Campinas, ___ de _____________ de 2019.

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Campinas

 MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: ___________________
Processo Administrativo nº: _____________________
Interessado: SME - Secretaria Municipal de Educação

O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscri-
to no CNPJ sob o nº 51.885.242/0001-40, com sede na Av. Anchieta n° 200, Cen-
tro, Campinas/SP, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, representado 
pela Secretaria Municipal de Educação - SME, em razão da competência delegada 
através do Decreto Municipal 18.099/13, e a(o) (nome da OSC), inscrita no CNPJ 
sob o n° ____________________, com sede na Rua: _________________, _____ 
- __________, CEP ____________, doravante denominada simplesmente ORGANI-
ZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada por seu dirigente, com fundamento 
na Lei 13.019/14, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN n° 
9.394/96, Lei n° 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, Constituição Federal, em 
especial nos artigos 205 a 214, Plano Municipal de Educação Lei nº 15.029/15, Lei 
Federal 11.494/07, Lei Municipal 6.662/91, Lei Municipal n° 10.869/01 e da Lei Mu-
nicipal n° 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 13.673/01 e alterada 
pela Lei Municipal n° 13.642 de 24/07/09 e nos Decretos Municipais n° 16.215/08 
nº 17.437/11, art. 7° e § único e, Instrução n° 02/2016 e Resolução nº 03/2017 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Edital de Chamamento nº 01/2019, 
publicado no Diário Ofi cial do Município em _________________, bem como as de-
mais normas jurídicas pertinentes, acordam celebrar o presente TERMO DE COLA-
BORAÇÃO, conforme condições a seguir.

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

1.1. A presente parceria tem por objeto o atendimento educacional a crianças de 0 
(zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação In-
fantil, Primeira Etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de 
Ensino do Município de Campinas, pelo prazo de 18 meses, com início em 15/08/2019 
e término em 31 de janeiro de 2021.

1.2. Serão executadas pela Organização da Sociedade Civil, durante toda a vigência da 
parceria, as ações previstas no Plano de Trabalho selecionado por meio do Edital de 
Chamamento 01/2019 e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, vinculan-
do-se integralmente aos termos do mesmo.

1.3. São partes integrantes e indissociáveis deste Termo de Colaboração:

a. Termo de Referência Técnica;

b. Regimento Escolar;

c. Plano de Trabalho aprovado;

d. Portaria de Autorização de Funcionamento;

e. Inventário dos bens públicos móveis

f. Termos de Permissão de uso dos bens móveis e imóvel.

1.4. A execução das ações deverá, obrigatoriamente, observar a descrição do atendi-
mento, constante do Termo de Referência Técnica, Anexo I do Edital de Chamamento 
01/2019.

1.5. As atividades educacionais objeto desta parceria deverão observar:

15.1. as especifi cidades do público atendido nos seus aspectos físico, emocional, afe-
tivo, cognitivo, linguístico e social, de acordo com a legislação pertinente, em especial 
a LDBEN.

15.2. A demanda identifi cada durante a execução da parceria, observando as legisla-
ções pertinentes.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS REPASSES. 

2.1. Para a execução das ações previstas na cláusula primeira, o MUNICÍPIO repassa-
rá à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, pelo período de 17 meses e quinze 
dias, ou seja, de 15/08/2019 a 31/01/2021 o montante estimado de R$ 5.031.250,00 
(cinco milhões, trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), por meio de repasses 
mensais.

2.1.1. Além do montante acima descrito, poderá ser repassada a quantia de até R$ 
754.687,50 (setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 
cinquenta centavos), reservada para o eventual pagamento de verbas rescisórias e que 
apenas será liberada no caso de extinção ou renúncia do presente Termo e mediante 
prévia reserva orçamentária, aprovação do comitê gestor, e autorização da autoridade 
competente.

2.2. O primeiro repasse será efetuado após o início da vigência do Termo de Colabora-
ção, com base na proposta inicial apresentada no Plano de Trabalho e os subsequentes, 
no terceiro dia útil de cada mês.

2.3. Os recursos serão oriundos de dotação orçamentária correspondente a cada exer-
cício.

2.4. Para fi ns de composição do valor do repasse, será considerada a faixa etária da 
criança atendida, prevista em Resolução anual de Cadastro e Matrícula para Educação 
Infantil, publicada no Diário Ofi cial do Município, não implicando a alteração de ida-
de durante a execução do ajuste em mudança de agrupamento/valor. 

2.5. As formas de agrupamento e período de atendimento (integral ou parcial) constam 
descritas no Plano de Trabalho.

2.6. Os recursos fi nanceiros repassados destinam-se à aplicação integral e exclusiva na 
execução do objeto da parceria, descrito na Cláusula Primeira.

2.7. A programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração da parceria 
está cadastrada sob as dotações abaixo, sendo permitidas alterações, caso necessário, 
e desde que admitidas pela legislação vigente:

. 07.160.12.365.1002.4016.339039/01.212.000; e

. 07.160.12.365.1002.4016.339039/01.213.000,

1.1. Durante a vigência deste Termo de Colaboração, eventuais saldos de recursos 
poderão ser acumulados à(s) parcela(s) subsequente(s) para a execução do objeto, até 
sua conclusão.

1.2. Os valores a serem repassados poderão ser revistos e alterados, mediante a apre-
sentação de novo estudo pela Secretaria Municipal de Educação.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 

2.1. A data de início da vigência do presente Termo de Colaboração será a partir de 
15/08/2019 estendendo-se até 31/01/2021, podendo ser prorrogado por sucessivos pe-
ríodos, desde que não exceda 60 (sessenta) meses.

2.1.1. A vigência prevista na cláusula 3.1 poderá ser prorrogada de ofício, no caso de 
atraso na liberação de recursos por parte do MUNICÍPIO, por período equivalente ao 
atraso.

2.1.2. Em caso de prorrogação da parceria, os valores a serem repassados, nos ter-
mos do item 18 do Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público 
01/2019, poderão ser revistos e alterados, mediante a apresentação de novo estudo 
pela Secretaria Municipal de Educação.

2.1.3. Em caso de prorrogação, fi ca convalidado, para utilização no próximo exercício, 
eventual saldo fi nanceiro remanescente autorizado no exercício deste ajuste, que fora 
provisionado para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.

2.2. Em caso de atrasos, por qualquer uma das partes, no início das atividades, o valor 
total do ajuste sofrerá desconto Pro Rata Die entre a data de início da vigência e a data 
de início das atividades e serviços. 

2.3. Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido pelos partícipes, a qualquer 
tempo, com as respectivas sanções e delimitações claras de responsabilidades, desde 
que comunicado por escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência.

 CLÁUSULA QUARTA - DA PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓ-
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VEIS. 

3.1. As atividades educacionais objeto desta parceria serão executadas em imóvel de 
propriedade deste Município, situado na Rua Juvenal de Oliveira n° 45 Jardim São 
Domingos, conforme Termo de Permissão de Uso formalizado nos termos da legis-
lação vigente.

3.1.1. Para a execução das atividades educacionais objeto desta parceria serão desti-
nados à OSC, mediante permissão de uso, os bens móveis públicos relacionados no 
inventário anexo a este Termo de Colaboração.

3.2. Os bens públicos necessários para a realização dos serviços pactuados por meio 
deste Termo, deverão ser mantidos pela Organização da Sociedade Civil em perfeitas 
condições, salvo os desgastes naturais decorrentes do uso dos mesmos, sob pena de 
indenizar o Município pelos danos causados.

3.3. A Organização da Sociedade Civil deverá zelar pelos bens móveis e imóveis cujo 
uso lhe for permitido, até sua restituição ao Poder Público, garantindo, inclusive, a 
manutenção preventiva e corretiva dos referidos bens.

3.4. Os bens móveis públicos, objeto da permissão de uso, poderão ser substituídos 
por outros de igual ou maior valor, com a condição de que os novos bens integrem o 
patrimônio do Município.

3.4.1. A substituição dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização da 
Secretaria Municipal de Educação.

3.5. As benfeitorias realizadas no imóvel público descrito na cláusula 4.1 serão incor-
poradas ao patrimônio municipal, não importando sua natureza ou origem dos recur-
sos, não importando em direito de indenização à permissionária.

 CLÁUSULA   QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

4.1. São obrigações do Município:

4.1.1. Fornecer gêneros alimentícios necessários à alimentação exclusiva das crianças 
atendidas através desta parceria, de acordo com os padrões e a sistemática estabeleci-
dos pela Secretaria Municipal de Educação/CEASA;

4.1.2. Programar no orçamento do Município, para os exercícios subsequentes ao da 
assinatura do presente Termo de Colaboração, os recursos necessários para a execução 
do objeto pactuado;

4.1.3. Defi nir anualmente, com a Organização da Sociedade Civil, o atendimento edu-
cacional, agrupamento e período de atendimento a ser prestado.

4.1.4. Proceder, por intermédio da equipe Pedagógica e Financeira indicada pela Se-
cretária Municipal de Educação, o monitoramento e a avaliação do cumprimento do 
objeto da parceria e das atividades realizadas pela Organização da Sociedade Civil, 
inclusive com a realização de visita(s) in loco, nos termos do item 17 do Edital de 
Chamamento n.º 01/2019;

4.1.5. Efetuar, com a utilização dos indicadores relacionados no Termo de Referência 
Técnica, ao fi nal de cada exercício, análise objetiva da capacidade técnica e das con-
dições da prestação de serviços efetuadas pela Organização da Sociedade Civil, com 
vistas à eventual continuidade da execução do objeto pactuado.

4.1.6. Acompanhar, por intermédio do respectivo Núcleo de Ação Educacional Des-
centralizado - NAED, a execução das metas previstas no Plano de Trabalho apresen-
tado pela Organização da Sociedade Civil, bem como a inserção da frequência mensal 
das crianças matriculadas e efetivamente atendidas no sistema de acompanhamento 
acadêmico.

4.1.7. Orientar, supervisionar e propor atividades de formação, por intermédio do De-
partamento Pedagógico/Coordenadoria Setorial de Formação/ Núcleo de Ação Edu-
cacional Descentralizado - NAED, com vistas ao aperfeiçoamento e atualização dos 
profi ssionais remunerados com o recurso desta parceria.

4.1.8. Orientar e acompanhar, por intermédio do Núcleo de Educação Especial/Coor-
denadoria de Educação Básica/Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação, o processo de inclusão da criança com defi ciência.

4.1.9. Receber da Organização da Sociedade Civil, mensalmente por meio da Coor-
denadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Convênios, os documentos 
digitalizados, referentes às despesas, inseridos no sistema de acompanhamento fi nan-
ceiro da Secretaria Municipal de Educação, conforme datas pré-determinadas, para 
promover a fi scalização fi nanceira, no que se refere à prestação de contas dos valores 
repassados;

4.1.10. Analisar, por meio da Coordenadoria Setorial de Administração e Gerencia-
mento de Convênios, a prestação de contas da Organização da Sociedade Civil, nos 
moldes previstos na Lei Federal nº 13.019/14 e demais alterações, na Instrução nº 
02/2016 TCE/SP, na Resolução nº 03/2017 TCE/SP, bem como as demais condições 
expressas nos itens 18 e 19 do Edital de Chamamento n.º 01/2019, aceitando-as, ques-
tionando-as ou rejeitando-as no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término do 
período estipulado para a entrega;

4.1.11. Realizar, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os benefi ciários 
do Plano de Trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria 
celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no 
ajuste das metas e atividades defi nidas, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros 
e delegar competência;

4.1.12. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, 
submetendo - o à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para homolo-
gação, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas 
devida pela organização da sociedade civil, nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 
13.019/2014.

4.1.13. Por meio do gestor da parceria:

a. Acompanhar e fi scalizar a execução da parceria; 

b. Informar à Secretária Municipal de Educação a existência de fatos que possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na 
gestão dos recursos, bem como, as providências adotadas ou que serão adotadas para 

sanar os problemas detectados;

c. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas fi nal, levando 
em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que 
trata o art. 59 da Lei Federal 13.019/2014 e a cláusula antecedente; 

d. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação. 

e. Reter as parcelas subsequentes, quando houver evidências de irregularidade na apli-
cação de parcela anteriormente recebida, quando constatado desvio de fi nalidade na 
aplicação dos recursos ou o inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em 
relação às obrigações deste Termo de Colaboração ou em caso de a Organização da 
Sociedade Civil deixar de adotar, sem justifi cativa sufi ciente, as medidas saneadoras 
apontadas pelo Município ou pelos órgãos de controle interno e externo, até a efetiva 
regularização;

I. Em caso de retenção das parcelas subsequentes, o MUNICÍPIO, por meio da SME, 
cientifi cará a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para, querendo, apresentar 
justifi cativa que entender necessária no prazo de 10 (dez) dias; 

II. Em caso de apresentação de justifi cativa pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, a SME analisará os argumentos trazidos, decidindo sobre a retomada ou não 
dos repasses, bem como quanto ao pagamento ou não das parcelas retidas, que só 
poderão ser liberadas em caso de manutenção do atendimento; 

III. Em caso de descumprimento das notifi cações e prazos apontados para saneamento 
de irregularidades ou impropriedades da prestação de contas e da execução do objeto, 
serão tomadas as providências previstas na Cláusula Sétima deste Termo de Colabo-
ração.

4.1.14. Disponibilizar, em seu sítio ofi cial na internet, a parceria celebrada e o respec-
tivo Plano de Trabalho, até cento e oitenta dias após seu encerramento;

4.1.15. Divulgar os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos 
envolvidos na parceria em integral atendimento às disposições do subitem 20.4 do 
Edital de Chamamento n. º 01/2019; 

T4.1.16. ransferir à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL os recursos de que 
trata a Cláusula Segunda, nas datas estipuladas, desde que seja verifi cada a regu-
laridade das Prestações de Contas pela Coordenadoria Setorial de Administração e 
Gerenciamento de Convênios, através do sistema de acompanhamento fi nanceiro da 
Secretaria Municipal de Educação; 

4.2. São obrigações da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

4.2.1. A Organização da Sociedade Civil deverá executar as atividades com plena ob-
servância das diretrizes técnicas e gerenciais estabelecidas pela Secretaria Municipal 
de Educação por meio de suas portarias e protocolos, da legislação referente ao Sis-
tema Educacional e dos diplomas legais que regem a presente parceria, cabendo-lhe:

4.2.2. Executar as atividades e serviços de educação especifi cados neste Termo de 
Colaboração e seus Anexos nos exatos termos da legislação pertinente, especialmente 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394/96 e;

4.2.3. Garantir a laicidade na prestação dos serviços de educação infantil, com obser-
vância das diretrizes da Secretaria Municipal da Educação, independentemente das 
convicções religiosas da Organização da Sociedade Civil;

4.2.4. Garantir a gratuidade de atendimento às crianças, sendo vedada qualquer co-
brança, responsabilizando-se a Organização da Sociedade Civil por cobrança indevida 
feita por seu empregado e/ou preposto;

4.2.5. Garantir medidas de acessibilidade para crianças e pessoas com defi ciência ou 
mobilidade reduzida e idosos.

4.2.6. Observar, os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, 
efi ciência, motivação, fi nalidade, razoabilidade e proporcionalidade;

4.2.7. Responsabilizar-se pela reparação ou indenização em decorrência de dano, ma-
terial e/ou moral, por ação ou omissão, dolosa ou culposa praticadas por seus funcio-
nários a serviço deste Termo de Colaboração, aos usuários dos serviços ou a terceiros, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais;

4.2.8. Dispensar aos alunos, pais, responsáveis e demais cidadãos da comunidade tra-
tamento com dignidade, respeito, qualidade e igualdade;

4.2.9. Com relação à execução técnica do objeto: 

4.2.10. Efetuar o cadastro e matrículas das crianças de acordo com o disposto em 
Resolução específi ca da Secretaria Municipal de Educação;

4.2.11. Elaborar o Projeto Pedagógico da Unidade Educacional, que contemple as 
particularidades do seu cotidiano escolar, de acordo com Resolução específi ca da Se-
cretaria Municipal de Educação e mediante orientação do Núcleo de Ação Educativa 
Descentralizada - NAED;

4.2.12. Cumprir integralmente o disposto em seu Regimento Escolar próprio, apro-
vado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme Resolução CME nº 01/2010; 

4.2.13. Manter atualizados os documentos relativos à administração escolar, o sistema 
de acompanhamento acadêmico da Secretaria Municipal de Educação, especialmente 
as informações relativas a cadastro, matrículas, calendário escolar, frequência semanal 
dos alunos, relatórios, dados sobre a alimentação escolar e outras funcionalidades que 
forem disponibilizadas, atendendo à Resolução específi ca da Secretaria Municipal de 
Educação publicada anualmente, bem como no Sistema de Cadastro de Alunos do 
Estado de São Paulo, PRODESP;

4.2.14. Elaborar calendário escolar no sistema de acompanhamento acadêmico da Se-
cretaria Municipal de Educação, observando as especifi cidades do período de férias e 
recesso escolar, de acordo com Resolução específi ca publicada anualmente em Diário 
Ofi cial do Município, pela Secretaria Municipal de Educação;

4.2.15. Manter o horário de atendimento às crianças da Unidade Educacional das 7:00 
às 18:00; 

4.2.16. Prestar ao MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal de Educação, todas 
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as informações e esclarecimentos necessários durante o processo de monitoramento e 
avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 

4.2.17. Promover, no prazo a ser estipulado pela Administração Pública, quaisquer 
adequações apontadas no processo de monitoramento e avaliação; 

4.2.18.Regularizar no prazo estipulado, via meios de comunicação indicados no Ter-
mo de Referência Técnica, pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Co-
ordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Convênios e Coordenado-
ria de Educação Básica/CEB as pendências apontadas pela Comissão de Avaliação e 
Monitoramento; 

4.2.19. Participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação, gestão 
operacional e capacitações;

4.2.20. Apresentar ao MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os relatórios trimestral e anual das 
atividades executadas; 

4.2.21. Apresentar a SME, durante toda a vigência da parceria por meio de ofício, as 
alterações no quadro de recursos humanos;

4.2.22. Comunicar imediatamente e por escrito à Secretaria Municipal de Educação, 
por meio da Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Convênios, 
todo fato relevante à execução do objeto, bem como eventuais alterações estatutárias 
e constituição da diretoria;

4.2.23. Enviar ao respectivo NAED, e manter atualizada, a agenda de uso da Estrutura 
Anexa da Unidade Educacional.

4.2.24. Manter, durante toda a vigência da parceria, as condições iniciais de habilita-
ção, em especial sua regularidade fi scal; 

4.2.25. Comunicar por escrito, com prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias de antece-
dência, eventuais pretensões de alterações nos agrupamentos, forma de execução ou 
intenção de denúncia da parceria;

4.2.26. Solicitar previamente, à Equipe de Supervisão Educacional, autorização para 
as atividades de estudo do meio e visitas culturais, relacionadas com os temas cons-
tantes no Projeto Pedagógico aprovado;

4.2.27. Cumprir com a oferta e disponibilização de vagas, bem como, informar diaria-
mente a Secretaria Municipal de Educação, a frequência das crianças matriculadas na 
Unidade Educacional cogerida por meio do sistema de acompanhamento acadêmico.

4.2.28. Garantir atendimento à demanda espontânea e a demanda reprimida da Secre-
taria Municipal de Educação;

4.2.29. Cumprir prioritariamente as ordens judiciais para matrícula de alunos, confor-
me orientação do Núcleo de Ação Educativa Descentralizado - NAED;

4.2.30. Organizar e garantir, através da Equipe Gestora da Unidade Educacional, o ho-
rário de trabalho dos profi ssionais, de modo a possibilitar que os professores e/ou AEIs 
reúnam-se, semanalmente, durante 02 horas, com no mínimo 01 hora consecutiva por 
dia, no início ou fi nal do período letivo, para discussão das práticas pedagógicas, sob 
coordenação do Orientador Pedagógico da Organização da Sociedade Civil, tendo 
como subsídio a legislação educacional vigente; 

4.2.31. Organizar, através da Equipe Gestora da Unidade Educacional de Educação 
Infantil, os prontuários dos alunos e dos profi ssionais conforme descrito no Anexo I 
Termo de Referência Técnica;

4.2.32. Responsabilizar-se pela manutenção, guarda e arquivo de históricos e docu-
mentos da Unidade Educacional, objeto deste termo, observadas as normatizações 
vigentes.

4.2.33. Utilizar o Programa de Alimentação Escolar exclusivamente para as crianças 
da educação infantil vinculadas ao presente Termo de Colaboração, bem como seguir 
os padrões e sistemáticas estabelecidas no manual de boas práticas fornecido pela 
CEASA - Campinas e Secretaria Municipal de Educação, mantendo os registros e do-
cumentação referentes à alimentação escolar devidamente preenchidos e atualizados; 

4.2.34. Manter, na fachada do imóvel em que a parceria será executada e em local 
visível, placa indicativa da participação do Município de Campinas, Secretaria Mu-
nicipal de Educação, na gestão da unidade educacional, por meio deste Termo de Co-
laboração, de sua condição de Instituição de Educação e de gratuidade dos serviços 
prestados nessa condição, sendo que a divulgação respectiva só pode ter caráter edu-
cativo/informativo ou de orientação social, nos termos do art. 37 § 1º da Constituição 
Federal;

4.2.35. Utilizar, na prestação dos serviços objeto desta parceria, os logotipos estabele-
cidos pela Secretaria Municipal de Educação;

4.2.36. Manter, em local visível ao público em geral, placa indicativa do endereço e 
telefone da Ouvidoria Municipal e do órgão fi scalizador do Município para que os 
usuários possam apresentar as reclamações relativas aos serviços.

4.2.37. Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle in-
terno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 
informações relacionadas ao termo de colaboração, bem como, aos locais de execução 
do objeto desta parceria; 

4.2.38. Com relação à aplicação dos recursos fi nanceiros nas ações a serem executa-
das: 

4.2.39. Aplicar integralmente os valores recebidos em razão desta parceria, assim 
como os eventuais rendimentos, no cumprimento do objeto constante da Cláusula Pri-
meira, em estrita consonância com o Plano de Trabalho, previsão de receitas, despesas 
e cronograma de desembolso aprovados;

4.2.40. Manter conta corrente específi ca no estabelecimento bancário público indicado 
pelo Município, a ser utilizada exclusivamente para o recebimento de verbas oriundas 
da presente parceria, informando à Secretaria Municipal de Educação seu número e 
procedendo toda movimentação fi nanceira dos recursos na mesma;

4.2.41. Aplicar os saldos e provisões referentes aos recursos repassados a título da 
parceria, sugerindo-se caderneta de poupança, fundo de aplicação fi nanceira de curto 

prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública;

4.2.42. Efetuar todos os pagamentos com os recursos transferidos, dentro da vigên-
cia deste Termo de Colaboração, indicando no corpo dos documentos originais das 
despesas, inclusive a nota fi scal eletrônica, do presente Termo, a fonte de recurso e o 
órgão público celebrante a que se referem, mantendo-os em sua posse para eventuais 
fi scalizações e/ou conferências; 

4.2.43. Realizar a prestação de contas em obediência à Instrução vigente do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo através do sistema de acompanhamento fi nanceiro 
da Secretaria Municipal de Educação, no qual deverá inserir mensalmente extratos 
bancários de movimentação de conta corrente e de investimentos, demonstrando a 
origem e aplicação dos recursos obedecendo o disposto no Edital de Chamamento nº 
01/2019, sob pena de suspensão dos repasses;

4.2.44. Apresentar a prestação de contas anual conforme orientação da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, feita por meio de publicação no Diário Ofi cial do Município em 
momento oportuno, em período subsequente ao do recebimento dos recursos públicos 
oriundos da presente parceria, por meio do sistema de acompanhamento fi nanceiro da 
Secretaria Municipal de Educação, observando, também, as regras estabelecidas pela 
Instrução nº 02/2016 do TCE/SP, Resolução nº 03/2017 do TCE/SP e suas alterações;

4.2.45. Manter em seus arquivos os documentos originais que compuseram a presta-
ção de contas, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
prestação das mesmas; 

4.2.46. Devolver aos cofres públicos eventuais saldos fi nanceiros remanescentes, in-
clusive os obtidos de aplicações fi nanceiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, em caso de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, deven-
do comprovar tal devolução sob pena de imediata instauração de tomada de contas 
especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração 
pública; 

4.2.47. Não repassar nem redistribuir a outras Organizações da Sociedade Civil, ainda 
que de Educação, os recursos oriundos da presente parceria; 

4.2.48. Abster-se, durante toda a vigência da parceria, de ter como dirigente membro 
de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da adminis-
tração pública municipal direta ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos 
cônjuges, companheiros, ou parentes até o segundo grau em linha reta, colateral ou 
por afi nidade;

4.2.49. Não remunerar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recur-
sos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específi ca e na lei de 
diretrizes orçamentárias;

4.2.50. Anualmente até o último dia útil do mês de janeiro, ou quando solicitado pelo 
Município, a Organização da Sociedade Civil deverá entregar, para a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, relatório atualizado dos bens móveis pertencentes a Unidade 
Educacional objeto de permissão de uso, incluindo os bens adquiridos com recursos 
da parceria.

4.2.51. Constitui responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL:

4.2.52. O gerenciamento administrativo e fi nanceiro dos recursos recebidos em vir-
tude da presente parceria, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 
investimento e de pessoal;

4.2.53. As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, fei-
tas com o uso de recursos transferidos pela administração pública, deverão observar 
os princípios da impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, da efi ciência, 
publicidade, transparência na aplicação dos recursos e da busca permanente de qua-
lidade.

4.2.54. O pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fi scais e comerciais 
relacionados à execução do objeto previsto neste termo de colaboração, não implican-
do responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública sua inadimplên-
cia em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou 
os danos decorrentes de restrição à sua execução.

 CLÁUSULA SEXTA - DA HIPÓTESE DE RETOMADA  

5.1. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL, o MUNICÍPIO poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento 
de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autoriza-
ção judicial, a fi m de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

5.2. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano 
de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade 
civil até o momento em que o MUNICÍPIO assumir as responsabilidades; 

5.3. Retomar os bens públicos eventualmente em poder da organização da sociedade 
civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos 
de uso de tais bens. 

5.4. As situações previstas na cláusula 6.1 devem ser comunicadas pelo gestor da 
parceria à Secretária Municipal de Educação.

 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES  

6.1. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as nor-
mas da Lei Federal n. º 13.019/2014 e da legislação específi ca, o MUNICÍPIO poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes san-
ções: 

I. Advertência;

II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do MUNICÍPIO, por prazo não 
superior a dois anos;

III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabili-
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tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sem-
pre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos pre-
juízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

6.1.2. As sanções estabelecidas nos incisos I, II e III são de competência exclusiva da 
Secretária Municipal de Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser reque-
rida após dois anos de aplicação da penalidade.

6.1.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação 
de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução 
da parceria.

6.1.4. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração.

 CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES  

7.1. Para os fi ns deste Termo de Colaboração, considera-se bens remanescentes os 
equipamentos e materiais de natureza permanente, necessários à consecução do obje-
to, que tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados 
pela administração pública, mas que a ele não se incorporam.

7.2. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes 
da parceria fi cam gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão ser incorpora-
dos ao patrimônio público municipal ao término da parceria ou em caso de extinção 
da Organização da Sociedade Civil.

7.2.1. Nas hipóteses de término da parceria ou de dissolução da Organização da 
Sociedade Civil durante a vigência da parceria, os bens remanescentes deverão ser 
transferidos ao Município, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da 
apresentação da prestação de contas fi nal ou da notifi cação da dissolução, cabendo à 
Organização da Sociedade Civil providenciar a documentação necessária à patrimo-
nialização dos bens.

7.2.2. Após o transcurso do prazo a que se refere a subcláusula Nas hipóteses de térmi-
no da parceria ou de dissolução da Organização da Sociedade Civil durante a vigência 
da parceria, os bens remanescentes deverão ser transferidos ao Município, no prazo 
de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da prestação de contas 
fi nal ou da notifi cação da dissolução, cabendo à Organização da Sociedade Civil pro-
videnciar a documentação necessária à patrimonialização dos bens., a OSC não será 
mais responsável pelos bens.

7.2.3. A subcláusula Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com re-
cursos provenientes da parceria fi cam gravados com cláusula de inalienabilidade e 
deverão ser incorporados ao patrimônio público municipal ao término da parceria ou 
em caso de extinção da Organização da Sociedade Civil., que determina a titularidade 
dos bens remanescentes ao Município, formaliza a promessa de transferência de pro-
priedade de que trata o art. 35, § 5º, da Lei 13.019/14, na hipótese de extinção da OSC.

7.3. A OSC deverá comunicar ao Município todas as aquisições de bens permanentes 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias da aquisição e providenciar a atualização da Rela-
ção de Bens nos autos do processo administrativo relativo à parceria.

 CLÁUSULA NONA - DO FORO 

8.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer questões 
oriundas deste Termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

8.2. É obrigatória, nos termos do art. 42, XVII da Lei Federal n. º 13.019/2014, a 
prévia tentativa de solução administrativa de eventuais confl itos, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da adminis-
tração pública.

E por estarem certas e ajustadas, fi rmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma.

Campinas, ____ de ______________________ de 2.019.

_________________________________________
Secretaria Municipal de Educação
RG.:
CPF.:

_________________________________________
Representante Legal
RG.:

CPF.:
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 1. OBJETIVOS DO TERMO DE REFERENCIA TÉCNICA  
O presente Termo de Referência Técnica tem como objetivo fornecer informações 
sobre a estrutura e o funcionamento da Unidade Educacional.
Descrever a documentação necessária para a participação em Chamamento Público, 
que selecionará a Organização da Sociedade Civil - OSC. 
Orientar as OSC's interessadas sobre a elaboração do plano de trabalho a ser apresen-
tado no chamamento público que tem por objeto a escolha de Organização da Socie-
dade Civil legalmente constituídas sem fi ns lucrativos para celebração de Termo de 
Colaboração para execução de serviços educacionais. 
Fornecer informações concernentes ao funcionamento, uso dos recursos, da prestação 
de contas dos recursos fi nanceiros repassados, indicar as responsabilidades e ativida-
des de monitoramento, avaliação e controle das parcerias fi rmadas. 
Orientar as ações realizadas pelas OSC's para o cumprimento do objeto, bem como, as 
atividades de monitoramento, avaliação e controle da parceria fi rmada.

 2. APRESENTAÇÃO  
Desde 2007, a Secretaria Municipal de Educação - SME, mantém parceria com Ins-
tituições sem fi ns lucrativos do Terceiro Setor, para a gestão de equipamentos educa-
cionais, construídos e fi nanciados pelo poder público municipal, com o propósito de 
ampliar o atendimento de Educação Infantil a crianças de 00 (zero) a 05 (cinco) anos e 
11 (onze) meses de idade e, promover ações de qualifi cação desse atendimento. 
A partir da vigência da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, e das parcerias 
públicas fi rmadas com as Organizações da Sociedade Civil, o Termo de Referência 
Técnica tem o propósito de orientar a elaboração e a execução destas Colaborações.
O trabalho realizado na Unidade Educacional objetiva a qualidade socialmente refe-
renciada da educação ofertada às crianças, alinhada às diretrizes da Secretaria Mu-
nicipal de Educação para a promoção da educação integral, aprendizagem efetiva, 
garantia da infância, acesso e permanência na escola.

 3. DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 
 A unidade Educacional objeto do Edital de chamamento Público 001/2019 está vincu-
lado ao Núcleo de Ação Educativa Descentralizado - NAED Sul.

 4. DA LEGISLAÇÃO BÁSICA 
A legislação educacional e demais normatizações correlatas, quer Federais, Estaduais 
ou Municipais, são a base do trabalho educativo realizado, na parceria da Unidade 
Educacional, a saber:

I. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988;

II. Lei Federal Nº 9.394, de 20/12/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional;

III. Lei Federal Nº 11.494, de 20/06/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação 
(FUNDEB);

IV. Lei Federal Nº 13.019 de 31 de julho de 2014, e suas alterações, que estabelece 
o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de fi nalidades de 
interesse público e recíproco

V. Lei Municipal Nº 11.600, de 7/07/2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
cadastro de crianças de 0 a 6 anos ao longo de todo ano letivo nas unidades municipais 
de Educação Infantil e sua alteração pela Lei Municipal Nº 13.154, de 19/11/2007;

VI. Lei Municipal Nº 12.401, de 27/10/2005, que dispõe sobre a divulgação dos no-
mes das crianças e adolescentes que aguardam uma vaga nas unidades de Ensino e 
Fundamental do Município de Campinas;

VII. Lei Nº 6.662 de 10 de outubro de 1991 cria o Conselho de Escola nas Unidades 
Educacionais do Município de Campinas;

VIII. Lei Federal Nº 8.069, de 13/07/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente;

IX. Lei Orgânica do Município de Campinas, de 30/03/1990;

X. Resolução CME Nº 01/2010, publicada no DOM de 12/06/2010, que fi xa normas 
para a elaboração do Regimento Escolar das unidades educacionais que integram o 
Sistema Municipal de Ensino de Campinas;

XI. Resolução SME Nº 04/2018, publicada no DOM de 04/07/2018, que estabelece 
procedimentos para a homologação do Regimento Escolar e de adendos/alterações 
regimentais, das unidades educacionais que integram o Sistema Municipal de Ensino 
de Campinas;
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XII. Resolução CNE/CEB Nº 5, de 17/12/2009, que fi xa as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil;

XIII. Resolução CNE/CEB Nº 4, de 2/10/2009, que Institui Diretrizes Operacionais 
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Edu-
cação Especial;

XIV. Resolução FNDE Nº 38, de 16/07/2009, que dispõe sobre o atendimento da ali-
mentação escolar aos alunos da Educação Básica no Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar - PNAE;

XV. Resolução CNE/CEB Nº 2/2001, de 11/09/2001, que Institui Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica;

XVI. Resolução SME, anual, referente às diretrizes e normas gerais para a política de 
atendimento à demanda de Educação Infantil e para a realização das matrículas nas 
Escolas Públicas de Educação Infantil;

XVII. Resolução SME, anual, referente ao Calendário Escolar;

XVIII. Normativas, da Secretaria Municipal de Educação, referentes ao Projeto Pe-
dagógico;

XIX. Parecer CNE/CEB Nº 20, aprovado em 11 de novembro de 2009, que dispõe 
sobre a revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;

XX. Parecer CNE/CEB Nº 13/2009, aprovado em 03 de junho de 2009, que dispõe 
sobre as Diretrizes Operacionais para o atendimento educacional especializado na 
Educação Básica, modalidade Educação Especial;

XXI. Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Básica para a Educação Infantil, 
um processo contínuo de refl exão e ação de 2013 e atualizações;

XXII. Normativas, da Secretaria Municipal de Educação, referentes à Formação Con-
tinuada;

XXIII. Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nº 02/2016, que 
dispõem sobre as Prestações de Contas;

XXIV. Resolução n° 03/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

XXV. Resolução CME nº 01/2016 que dispõe sobre a avaliação, frequência e expe-
dição de documentação na educação infantil, para as unidades educacionais que inte-
gram o sistema municipal de ensino de Campinas;

XXVI. Resolução SME nº 10/2016 que estabelece princípios e normas complementa-
res para a avaliação, o acompanhamento de frequência e a expedição de documentação 
na educação infantil, para as unidades educacionais da rede municipal de ensino de 
Campinas e das escolas privadas de educação infantil de instituições conveniadas com 
a Secretaria Municipal de Educação, nas condições que especifi ca;

XXVII. Resolução SME nº 14/2014 que estabelece as diretrizes para a implementação 
da avaliação institucional da educação infantil e para a constituição da Comissão Pró-
pria de Avaliação (CPA) na rede municipal de ensino de Campinas;

XXVIII. Lei nº 8.429 de 29/06/1992 que dispõe sobre os atos de improbidade pra-
ticados por qualquer agente público, servidor ou não contra a administração direta, 
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios.

 5. DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PELA ESTRUTURA CULTURAL E 
ESPORTIVA  
A Unidade Educacional conta, com estruturas culturais e esportivas anexas ao prédio 
utilizado para as atividades de ensino regular. Estas atividades culturais e esportivas 
também serão executadas pela Organização da Sociedade Civil selecionada para a 
parceria.
Horário de funcionamento das Atividades Culturais e Esportivas na Unidade Educa-
cional:

5.1. Estrutura Cultural:

5.1.1. Composta por um anfi teatro que poderá ser utilizado conforme as necessidades, 
em ordem de prioridade, pela própria Unidade Educacional, pelas Unidades Educa-
cionais Municipais, por outros setores da Administração Pública Municipal e, por fi m, 
pela população da região onde se encontra localizado.

5.2. Estrutura Esportiva:

5.2.1. Composta por 01 piscina e 02 campos esportivos, que poderão ser utilizadas 
conforme as necessidades, em ordem de prioridade, pela própria Unidade Educacio-
nal, pelas Unidades Educacionais Municipais, por outros setores da Administração 
Pública Municipal e, por fi m, pela população da região onde se encontra.

5.3. Da forma de uso das estruturas Cultural e Esportivas:

5.3.1. Pelas Unidades Educacionais Municipais e por outros setores da Administração 
Pública Municipal:

5.3.1.1. Deverá ocorrer por meio de agendamento prévio junto à Organização da So-
ciedade Civil.

5.3.2. Pela população da região onde se encontra:

5.3.2.1. O uso da estrutura cultural deverá ocorrer por meio de agendamento prévio, 
junto à Organização da Sociedade Civil. 

5.3.2.2. O uso da estrutura esportiva para a prática rotineira de atividades esportivas 
poderá ocorrer sem a necessidade de agendamentos.

5.3.2.3. O horário de uso destes espaços pela população da região onde se encontra 
deverá ser programado para que, obrigatoriamente, não coincida com o horário de 
funcionamento/atendimento educacional. 
5.4. É vedada, sob quaisquer circunstâncias, a execução de eventos com quaisquer 
fi nalidades lucrativas, comerciais ou não, nas dependências da Unidade Educacional.

5.5. A OSC deverá comunicar constantemente o Núcleo de Ação Educativa Descen-
tralizado - NAED/SUL, sobre o uso da estrutura Cultural e Esportiva pelos públicos 
indicados no item 5.3 deste Termo de Referência Técnica.

5.6. Os agendamentos realizados poderão sofrer alteração ou suspensão, conforme a 
Secretaria Municipal de Educação, por meio de seus setores, vislumbre que a ativida-
de planejada não atenda aos critérios legais vigentes.

5.7. Da manutenção da Estrutura Cultural e Esportiva:

5.7.1. Para que o funcionamento da Estrutura Cultural e Esportiva ocorra à contento, 
o quadro mínimo de funcionários específi cos abaixo deverá ser seguido conforme 
demanda:

FUNÇÃO ATIVIDADE OBSERVAÇÃO

AUXILIAR 
ADMINIS-
TRATIVO

ORGANIZAR A AGENDA, COMUNICA-
ÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA MES-
MA, DOS ESPAÇOS DA ESTRUTURA 
CULTURAL E ESPORTIVA; 
CONTROLAR A UTILIZAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 
PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
AGENDADAS;
ORGANIZAR A MANUTENÇÃO DO 
ESPAÇO;
INDICAR AS NECESSIDADES DE 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPA-
MENTOS E/OU SERVIÇOS NECES-
SÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA 
CULTURAL E ESPORTIVA;

O HORÁRIO DO PROFISSIONAL 
DEVERÁ SER DEFINIDO CONFORME 
A DEMANDA DE SUAS ATIVIDA-
DES, SEM PREJUÍZOS AO DEVIDO 
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA 
CULTURAL E ESPORTIVA E SUAS 
NECESSIDADES.

PROFES-
SOR DE 
ARTES

INTERMEDIAR E AUXILIAR NO USO 
DA ESTRUTURA CULTURAL JUNTO 
AOS PÚBLICOS INDICADOS NOS 
ITENS 5.3 DESTE TERMO DE REFE-
RÊNCIA TÉCNICA;
AUXILIAR NO CONTROLE DA UTI-
LIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DIS-
PONIBILIZADOS PARA A EXECUÇÃO 
DAS ATIVIDADES AGENDADAS;
INDICAR AS NECESSIDADES DE 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPA-
MENTOS E/OU SERVIÇOS NECES-
SÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA 
CULTURAL;

O HORÁRIO DO PROFISSIONAL 
DEVERÁ SER DEFINIDO CONFORME 
A DEMANDA DE SUAS ATIVIDADES, 
SEM PREJUÍZOS AO DEVIDO FUNCIO-
NAMENTO DA ESTRUTURA CULTU-
RAL E SUAS NECESSIDADES.

PROFES-
SOR DE 
EDU-
CAÇÃO 
FÍSICA

INTERMEDIAR E AUXILIAR NO USO 
DA ESTRUTURA ESPORTIVA JUNTO 
AOS PÚBLICOS INDICADOS NOS 
ITENS 5.3 DESTE TERMO DE REFE-
RÊNCIA TÉCNICA;
AUXILIAR NO CONTROLE DA UTI-
LIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DIS-
PONIBILIZADOS PARA A EXECUÇÃO 
DAS ATIVIDADES AGENDADAS;
INDICAR AS NECESSIDADES DE 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPA-
MENTOS E/OU SERVIÇOS NECES-
SÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA 
ESPORTIVA;

O HORÁRIO DO PROFISSIONAL 
DEVERÁ SER DEFINIDO CONFORME 
A DEMANDA DE SUAS ATIVIDADES, 
SEM PREJUÍZOS AO DEVIDO FUNCIO-
NAMENTO DA ESTRUTURA ESPORTI-
VA E SUAS NECESSIDADES.

BOM-
BEIRO 
GUARDA-
-VIDAS

EVITAR ACIDENTES E AFOGAMEN-
TOS NA PISCINA;
INSTRUIR BANHISTAS SOBRE AS 
QUESTÕES DE PROFUNDIDADE E 
SEGURANÇA DO LOCAL;
ORIENTAR O BANHO, FAZER SAL-
VAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE 
SOCORRO.

ESTE PROFISSIONAL DEVERÁ SER 
MANTIDO DURANTE TODO O HORÁ-
RIO DE USO DA PISCINA, SEGUINDO 
INTEGRALMENTE A LEI ESTADUAL 
Nº 2.846, DE 27 DE MAIO DE 1981.

 Tabela 1: Quadro de profi ssionais - Estrutura Cultural e Esportiva. 

5.7.2. Os profi ssionais listados acima devem ser utilizados, prioritariamente, para as 
atividades a serem desempenhadas na Estrutura Cultural e Esportiva, contudo, desde 
que respeitada a fi nalidade de suas funções, os horários e condições de trabalho, po-
dem executar atividades na Estrutura Educacional. 

5.7.3. A manutenção e limpeza da Estrutura Cultural e Esportiva podem ser realizadas 
pelos profi ssionais indicados no quadro de profi ssionais de apoio da Estrutura Edu-
cacional.

 6. DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS PELA ESTRUTURA EDUCACIONAL  

6.1. Do número de crianças atendidas na Unidade Educacional.

6.1.1. A organização das turmas de crianças nas unidades municipais de Educação 
Infantil obedece ao critério de Agrupamento (AG) de crianças por faixa etária. Os 
Agrupamentos I e II são constituídos por crianças a serem atendidas  em período in-
tegral de 11 (onze) horas , e o Agrupamento III é constituído por crianças a serem 
atendidas em período parcial de , no mínimo, 04 (quatro) horas . Anualmente, a Se-
cretaria Municipal de Educação publica Resolução específi ca na qual defi ne as datas 
de nascimento das crianças para enturmação de cada uma delas nos Agrupamentos, 
devendo ser cumprida pela Unidade Educacional. 

6.1.2. A organização das turmas/agrupamentos para 2019 deverá ser de acordo com a 
Resolução SME n°06/2018 publicada no Diário Ofi cial do Município em 31/08/2018, 
observando-se, em especial o seguinte:

I. Agrupamento I Integral: crianças nascidas entre 01/07/2018 a 31/12/2018;

II. Agrupamento II Integral: crianças nascidas entre 01/11/2014 a 30/06/2016;

III. Agrupamento III Parcial: crianças nascidas entre 01/04/2012 a 31/10/2014,

IV. Agrupamento III Integral: crianças nascidas entre 01/04/2012 a 31/10/2014.

V. O agrupamento III poderá se constituir de crianças que estão na faixa etária de ma-
trícula obrigatória na Educação Infantil, nascidas entre 01/04/2012 a 31/03/2014 e de 
crianças de matrícula facultativa, nascidas entre 01/04/2014 a 31/10/2014.

6.1.2.2. A quantidade de turmas e de alunos está diretamente relacionada à demanda 
existente e à infraestrutura da unidade educacional. Anualmente a Secretaria Muni-
cipal de Educação defi nirá com aOSC o atendimento educacional, agrupamentos e 
período de atendimento da Unidade Educacional e, de acordo com a necessidade e 
em decorrência da demanda por vagas essa defi nição poderá ocorrer semestralmente.

6.2. Do módulo Adulto e Criança Matriculada.

6.2.1. Cada turma, dos agrupamentos AGI, AGII e AGIII, deverá contar obrigatoria-
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mente com um professor habilitado com, no mínimo, 4 horas diárias de atividade.

6.2.2. As turmas de Agrupamento I e II, além do professor, também deverão contar, 
durante todo o período de atendimento aos alunos, com Agentes de Educação Infantil, 
planejados de acordo com os módulos, conforme subitens abaixo:

I. 01 (um) Agentes de Educação Infantil para cada grupo de até oito crianças de AGI;

II. 01 (um) Agentes de Educação Infantil para cada grupo de até quatorze crianças de 
AG II.

6.2.3. Além destes profi ssionais, a unidade deverá contar com o mínimo de 01 (um) 
Agente de Educação Infantil volante.

6.3. Caberá a OSC defi nir sua política salarial, mantendo-se na média de valores prati-
cados no mercado, no âmbito da Região Metropolitana de Campinas, e levar em conta 
os padrões e condições de trabalho compatíveis com a qualidade do atendimento às 
crianças.

6.4. O cadastro e matrícula das crianças deve atender ao disposto em Resolução espe-
cífi ca da Secretaria Municipal de Educação, publicada anualmente.

6.5. A OSC deverá atender às demandas judiciais para matrícula, expedidas por Juiz de 
Direito, a qualquer tempo, observando o limite da Proposta de Atendimento Máxima 
da Unidade Educacional. 

 7. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
A unidade Educacional participará do Programa de Alimentação Escolar destinado, 
exclusivamente, às crianças regularmente matriculadas, sendo fornecido por meio do 
convênio fi rmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a CEASA - Centrais de 
Abastecimento de Campinas S/A, em conformidade com o Programa Municipal de 
Alimentação Escolar.

 8. DA ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO, HORÁRIO DE ATEN-
DIMENTO E DO CALENDÁRIO ESCOLAR DA UNIDADE EDUCACIONAL  
O horário regular de atendimento da Estrutura Educacional será das  7h00 às 18h00 . A 
elaboração do Projeto Pedagógico da unidade educacional e o Calendário Escolar obe-
decerão ao disposto em Resoluções específi cas da Secretaria Municipal de Educação. 
A elaboração de ambos os documentos é realizada mediante orientação da Secretaria 
Municipal de Educação, por meio da supervisão educacional do NAED/SUL ao qual 
a Unidade Educacional está vinculada.

 9. DA ORIENTAÇÃO PERIÓDICA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO OFERECE À EQUIPE GESTORA  
É obrigatória a participação dos membros da Equipe Gestora da Unidade Educacio-
nal nas reuniões periódicas de trabalho, coordenadas pelo Representante Regional do 
NAED/SUL, com a participação da supervisão educacional, e pela coordenação peda-
gógica. As reuniões têm como fi nalidade a orientação e o apoio referente à Legislação 
Educacional e às Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e/ou capacitação 
em serviço.

 10. DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS  
A Secretaria Municipal de Educação incentiva a formação continuada dos profi ssio-
nais, possibilitando a participação dos mesmos em cursos oferecidos pela Coordena-
doria Setorial de Formação e, também, em cursos ofertados por meio de parceria da 
Secretaria Municipal de Educação com instituições de ensino superior. A participação 
dos profi ssionais de educação nos cursos é regulamentada por Resolução específi ca, 
publicada anualmente pela Secretaria Municipal de Educação e aberta à participação 
de profi ssionais vinculados a Unidade Educacional.
A Equipe Gestora deve organizar o horário de trabalho dos profi ssionais, de modo a 
possibilitar que os professores e/ou Agentes de Educação Infantil (AEI)/Monitores 
de Educação reúnam-se semanalmente por 02 horas com, no mínimo, 01 hora conse-
cutiva de estudo por dia, para discussão e refl exão das práticas pedagógicas à luz das 
diretrizes curriculares nacionais e municipais para a educação infantil e da literatura 
específi ca.
Os profi ssionais docentes que trabalham diretamente com as crianças, têm garantido 
em sua jornada de trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares - 02 
(duas) horas semanais para cada jornada de 20 horas.
Para os professores, essas horas devem necessariamente ser cumpridas antes ou após 
o período letivo (antes/após o horário de atendimento às crianças) para discussão e 
refl exão das práticas pedagógicas à luz das diretrizes curriculares nacionais e munici-
pais para a educação infantil e da literatura específi ca. No caso de professor contratado 
para atuar nos dois períodos, ou seja, com dois contratos de 20 mais 02 horas cada ou 
40 mais 04 horas, deve-se prever:

. 02 horas por semana com, no mínimo, 01 hora consecutiva de estudo por dia, fora do 
atendimento das crianças para formação entre pares, para avaliação, registro, forma-
ção e (re)planejamento à luz das diretrizes curriculares nacionais e municipais para a 
educação infantil; e

. 02 horas dispostas no intervalo entre os períodos durante a semana, garantindo 01 
hora por dia, para atendimentos às famílias, registros, estudos complementares, (re)
planejamento e confecção de materiais, além de outras ações pertinentes à atuação 
docente.
Para os Agentes de Educação Infantil (AEI)/Monitores de Educação, as horas de for-
mação entre pares devem, necessariamente, serem realizadas sem prejuízo no módulo 
de atendimento da turma, ou seja, antes ou após a sua carga horária de atendimento 
às crianças.

 11. DOS PROFISSIONAIS, DA CARGA HORÁRIA E DA HABILITAÇÃO NE-
CESSÁRIA PARA A ATUAÇÃO NA UNIDADE EDUCACIONAL  

11.1. A Unidade Educacional deve ser constituída de equipe gestora, docente, admi-
nistrativa e de apoio, com, no  mínimo , os seguintes módulos de profi ssionais:

11.1.1. Equipe Gestora:

FUNÇÃO HABILITAÇÃO PROFISSIONAL OBSERVAÇÃO

DIRETOR EDU-
CACIONAL

LICENCIATURA PLENA EM PEDA-
GOGIA OU MESTRADO OU DOU-
TORADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, 
COM EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 05 
(CINCO) ANOS DE EXERCÍCIO DA 
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
OU 05 (CINCO) ANOS DE EXERCÍCIO 
DA FUNÇÃO.

O HORÁRIO DOS PROFISSIONAIS 
DEVERÁ SER DEFINIDO CONFOR-
ME A DEMANDA DE SUAS ATIVIDA-
DES, SEM PREJUÍZOS AO DEVIDO 
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA 
EDUCACIONAL E SUAS NECESSI-
DADES.

ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO

LICENCIATURA PLENA EM PEDA-
GOGIA OU MESTRADO OU DOU-
TORADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, 
COM EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 03 
(TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO DA 
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
OU 03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO 
DA FUNÇÃO.

VICE-DIRETOR 
EDUCACIONAL

LICENCIATURA PLENA EM PEDA-
GOGIA OU MESTRADO OU DOU-
TORADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, 
COM EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 03 
(TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO DA 
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
OU 03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO 
DA FUNÇÃO.

O HORÁRIO DOS PROFISSIO-
NAIS DEVERÁ SER DEFINIDO 
CONFORME A DEMANDA DE SUAS 
ATIVIDADES, SEM PREJUÍZOS AO 
DEVIDO FUNCIONAMENTO DA 
ESTRUTURAS EDUCACIONAL, 
CULTURAL E ESPORTIVA E SUAS 
NECESSIDADES.
A PARTIR DE 351 CRIANÇAS

 Tabela 2: Quadro de profi ssionais - Equipe Gestora. 

11.1.1. Para a função de Diretor Educacional as seguintes observações devem ser se-
guidas:

I. Além das atribuições do cargo, o Diretor Educacional, obrigatoriamente, assumirá 
a função de preposto, representando a Organização da Sociedade Civil em assuntos 
técnicos rotineiros de maior monta.

II. Esta função não substitui, exime ou reduz a responsabilidade do Representante 
Legal da Organização da Sociedade Civil, pois está, única e exclusivamente, ligada 
às questões técnicas e operacionais sobre o funcionamento e atividades rotineiras da 
Unidade Educacional. 

III. A Equipe Gestora deve, durante todo o horário de funcionamento da Unidade Edu-
cacional, ter, ao menos, um membro da equipe presente.

11.1.2. Equipe Docente:

FUNÇÃO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL
COM ALU-

NOS

TRABALHO 
PEDAGÓGICO 

ENTRE OS 
PARES

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANA 

TOTAL

QUANTI-
DADE

HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL

PROFES-
SOR

PARA CARGA 
HORÁRIA DE 
22 HORAS 
SEMANAIS: 
20 HORAS

OU

PARA CARGA 
HORÁRIA DE 
44 HORAS 
SEMANAIS: 
40 HORAS

PARA CARGA 
HORÁRIA DE 
22 HORAS 
SEMANAIS: 
02 HORAS DE 
TRABALHO 
PEDAGÓGICO 
ENTRE PARES.

OU

PARA CARGA 
HORÁRIA DE 
44 HORAS 
SEMANAIS: 
02 HORAS DE 
TRABALHO 
PEDAGÓGICO 
ENTRE PARES 
E 02 HORAS 
DISPOSTAS NO 
INTERVALO 
ENTRE OS 
PERÍODOS 
DURANTE 
A SEMANA, 
GARANTINDO 
1 HORA POR 
DIA.

22 HORAS
OU 

44 HORAS
01 POR 
TURMA

FORMAÇÃO MÍ-
NIMA EM CURSO 
DE MAGISTÉRIO 
OU NORMAL 
SUPERIOR OU 
LICENCIATU-
RA PLENA EM 
PEDAGOGIA, 
HABILITADOS 
EM EDUCAÇÃO 
INFANTIL, E, 
PARA ESTA ÚLTI-
MA, ESTÃO RES-
GUARDADOS OS 
DIREITOS GA-
RANTIDOS PELA 
RESOLUÇÃO 
CNE/CP Nº01, DE 
15/05/2006, QUE 
EM SEU ARTIGO 
10 DISPÕE: “AS 
HABILITAÇÕES 
EM CURSO DE 
PEDAGOGIA 
ATUALMENTE 
EXISTENTES 
ENTRARÃO 
EM REGIME DE 
EXTINÇÃO A 
PARTIR DO PE-
RÍODO LETIVO 
SEGUINTE À 
PUBLICAÇÃO 
DESTA RESOLU-
ÇÃO”

PROFES-
SOR DE 
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

NO MÍNIMO 
20 HORAS, 
DISTRI-
BUÍDAS 
CONFORME 
A NECES-
SIDADE DE 
ATENDIMEN-
TO.

02 HORAS 22 HORAS
01 POR 

UNIDADE 
EDUCA-
CIONAL

PEDAGOGO 
COM HABILITA-
ÇÃO EM EDUCA-
ÇÃO ESPECIAL 
OU LICENCIA-
TURA PLENA 
EM PEDAGOGIA, 
ESTA ÚLTIMA 
SOB A ÉGIDE 
DA RESOLUÇÃO 
CNE/CP Nº01 DE 
15/05/2006, COM 
EXPERIÊN-
CIA DE, NO 
MÍNIMO, 02 
ANOS NA ÁREA 
DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL.

11.1.3. Equipe de Monitores
Tabela 3: Quadro de profi ssionais - Equipe Docente

FUNÇÃO QUANTIDADE HABILITAÇÃO PRO-
FISSIONAL OBSERVAÇÕES

AGENTE DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL
DE ACORDO COM O 

ITEM 6.2.
FORMAÇÃO MÍNIMA 
EM ENSINO MÉDIO 

COMPLETO

O MÓDULO ADULTO X 
CRIANÇA DEVE PERMANE-
CER COMPLETO DURANTE 

TODO O HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO DA UNIDADE 

EDUCACIONAL.

CUIDADOR

01, POR PERÍODO 
PARA CADA ALUNO 

PÚBLICO-ALVO E 
DEPENDENTE DO 

ADULTO 

FORMAÇÃO MÍNIMA 
EM ENSINO MÉDIO 

COMPLETO

O MÓDULO ADULTO X 
CRIANÇA DEVE PERMANE-
CER COMPLETO DURANTE 

TODO O HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO DA UNIDADE 

EDUCACIONAL.
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 Tabela 4: Quadro de profi ssionais - Equipe de Monitores. 
11.1.4. Equipe de Apoio:

11.1.4.1. O quadro abaixo refere-se ao número  mínimo  de profi ssionais de apoio. A 
OSC tem a prerrogativa de organizar seu quadro de pessoal de apoio de acordo com 
as necessidades, número de alunos e profi ssionais na Unidade Educacional. O quadro 
de apoio constante da proposta validada por ocasião do Chamamento Público deverá 
ser rigorosamente respeitado e, em caso de necessidade de alteração, os responsáveis 
pelo acompanhamento da parceria avaliarão os impactos das alterações, autorizando, 
ou não, que ela ocorra, inclusive, indicando a necessidade de contratações, visando a 
manutenção da segurança e qualidade do serviço oferecido à população.

FUNÇÃO

NÚMERO 
MÍNIMO 
DE PRO-
FISSIO-

NAIS

HABILITAÇÃO PROFISSIO-
NAL

CARGA HORÁRIA SEMA-
NAL

COZINHEIRA 01

O HORÁRIO DOS PROFIS-
SIONAIS DEVERÁ SER 

DEFINIDO CONFORME A 
DEMANDA DE SUAS ATI-

VIDADES, SEM PREJUÍZOS 
AO DEVIDO FUNCIONA-

MENTO DAS ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS, CULTU-
RAL E ESPORTIVA E SUAS 

NECESSIDADES.

AJUDANTE DE 
COZINHA OU 
AUXILIAR DE 

COZINHA
01

ZELADOR OU 
MANUTENTOR 01

ASSISTENTE 
ADMINISTRATI-

VO OU AUXILIAR 
ADMINISTRA-

TIVO

01 FORMAÇÃO MÍNIMA EM EN-
SINO MÉDIO COMPLETO

SERVENTE 
DE LIMPEZA 

OU AUXILIAR 
DE SERVIÇOS 

GERAIS

01

COORDENADOR 
ADMINISTRA-

TIVO
01

FORMAÇÃO MÍNIMA EM 
ENSINO SUPERIOR COM-

PLETO, COM EXPERIÊNCIA 
MÍNIMA COMPROVADA DE 

03 ANOS EM CARGO GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E/OU 

FINANCEIRA.

PORTEIRO OU VI-
GIA OU GUARDA --

A UNIDADE DEVERÁ SER 
EM TEMPO INTEGRAL 

SENDO NECESSÁRIO, NO 
MÍNIMO, 2 POSIÇÕES DE 

SEGURANÇA.
01 POSIÇÃO VOLTADA 
À ESTRUTURA EDUCA-
CIONAL, DURANTE SEU 

HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO;

01 POSIÇÃO VOLTADA À 
ESTRUTURA CULTURAL E 

ESPORTIVA

TABELA 5: QUADRO DE PROFISSIONAIS - EQUIPE DE APOIO.

 Tabela 5: Quadro de profi ssionais - Equipe de Apoio. 

11.1.4.2. Para a função de Coordenador Administrativo as seguintes observações de-
vem ser seguidas:

I. A Organização da Sociedade Civil poderá ter um único Coordenador Administrati-
vo, independentemente da quantidade de Termos de Colaboração que possua junto à 
Secretaria Municipal de Educação.

II. Além das atribuições do cargo, o Coordenador Administrativo, obrigatoriamente, 
assumirá a função de preposto, representando a Organização da Sociedade Civil em 
assuntos técnicos rotineiros de maior monta. 

III. Esta função não substitui, exime ou reduz a responsabilidade do Representante 
Legal da Organização da Sociedade Civil, pois está, única e exclusivamente, ligada 
às questões técnicas e operacionais sobre o funcionamento e atividades rotineiras da 
Unidade Educacional. 

11.2.. Descrição das Funções:

DIRETOR EDU-
CACIONAL

RESPONSABILIZAR-SE PELA ELABORAÇÃO COLETIVA, SISTEMATIZA-
ÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO-PP; 
APROVAR E DIVULGAR O PP, RESPONSABILIZAR-SE PELO PROCESSO 
DE ATRIBUIÇÃO DE TURMAS E PERÍODOS DOS PROFISSIONAIS NA 
UNIDADE EDUCACIONAL-UE; RESPONSABILIZAR-SE PELA ELABORA-
ÇÃO COLETIVA DO CALENDÁRIO ESCOLAR, CONFORME RESOLUÇÃO 
ESPECÍFICA DA SME; INSTITUIR O CONSELHO DE ESCOLA E GARANTIR 
O FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES COLEGIADOS DA UE; DEFINIR E 
ORGANIZAR COM CADA INTEGRANTE DA EQUIPE EDUCACIONAL O RES-
PECTIVO HORÁRIO E/OU ESCALA DE TRABALHO; RESPONSABILIZAR-SE 
PELO CONTROLE E REGISTRO DA FREQUÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 
DA UE; VISTAR OS REGISTROS ESCOLARES, INCLUINDO O DIÁRIO DE 
CLASSE DOS PROFESSORES; REALIZAR A ABERTURA E O ENCERRAMEN-
TO DOS LIVROS DE REGISTRO DA UE; RESPONSABILIZAR-SE COM A SME 
PELO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DA VIGILÂNCIA SA-
NITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA; ENCAMINHAR AOS ÓRGÃOS COMPETEN-
TES AS PROPOSTAS DE MODIFICAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA 
UE, APÓS A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA; PLANEJAR, JUNTO 
AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA SME, ESPAÇO FÍSICO E CONDIÇÕES 
ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS PÚBLICO-ALVO DA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL; ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS 
MANTIDOS E IMPLEMENTADOS PELO MEC E ESTABELECIDOS PELA 
SME; RESPONSABILIZAR-SE PELA EFETIVAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
REFERENTES À VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS, CONFORME A LEGISLA-
ÇÃO DA SME; INFORMAR, ANTECIPADAMENTE, AO DEPARTAMENTO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO, 
CEASA/CAMPINAS, TODA E QUALQUER NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO 
DO CARDÁPIO, REPROGRAMAÇÃO OU SUSPENSÃO DA ENTREGA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; RESPONSABILIZAR-SE PELO REGISTRO E ATU-
ALIZAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS À GESTÃO E À VIDA ESCOLAR DOS 
ALUNOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS; PARTICIPAR DE REUNIÕES 
NOS NAED’S QUANDO CHAMADO; E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DA 
SUPERVISÃO EDUCACIONAL. 

VICE-DIRETOR 
EDUCACIONAL

CORRESPONSABILIZAR-SE, JUNTO AO DIRETOR EDUCACIONAL, POR: 
ATRIBUIR TURMAS E PERÍODOS, NA UE; ENCAMINHAR AOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES AS PROPOSTAS DE MODIFICAÇÕES NA INFRAESTRU-
TURA FÍSICA DA UE, APÓS A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA; 
DEFINIR E ORGANIZAR COM CADA INTEGRANTE DA EQUIPE O SEU 
HORÁRIO E/OU ESCALA DE TRABALHO; VISTAR OS REGISTROS ESCO-
LARES; REALIZAR A ABERTURA E O ENCERRAMENTO DOS LIVROS DE 
REGISTRO DA UE; ZELAR PELO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES 
TÉCNICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA; PLANEJAR, 
JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA SME, O ESPAÇO FÍSICO E AS 
CONDIÇÕES ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS PÚBLICO-
-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL; CUMPRIR OS PROGRAMAS MANTIDOS 
E IMPLEMENTADOS PELO MEC E ESTABELECIDOS PELA SME; GARANTIR 
O FUNCIONAMENTO DOS COLEGIADOS DA UE; INFORMAR, ANTECIPA-
DAMENTE, AO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CENTRAL 
ESTADUAL DE ABASTECIMENTO, CEASA/CAMPINAS, TODA E QUALQUER 
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO CARDÁPIO, REPROGRAMAÇÃO OU 
SUSPENSÃO DA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; RESPONSABI-
LIZAR-SE PELO REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS À 
GESTÃO E À VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS NOS SISTEMAS
INFORMATIZADOS; E PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS NAED’S QUANDO 
CHAMADO; E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DA SUPERVISÃO EDUCA-
CIONAL.

ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO

COORDENAR A ELABORAÇÃO, A SISTEMATIZAÇÃO, A IMPLEMENTA-
ÇÃO E A AVALIAÇÃO DO PP DA UE; COORDENAR A CONSTRUÇÃO E 
SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR NA UE, 
CONSIDERANDO AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, AS DI-
RETRIZES CURRICULARES DO MUNICÍPIO E AS POLÍTICAS EDUCACIO-
NAIS DA SME; COORDENAR AS REUNIÕES SEMANAIS DE FORMAÇÃO 
PREVISTAS NA CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS – PROFESSORES 
E AGENTES EDUCACIONAIS À LUZ DOS DOCUMENTOS CURRICULARES 
NACIONAIS E MUNICIPAIS; ORIENTAR E ACOMPANHAR O PLANEJAMEN-
TO E A EXECUÇÃO DO TRABALHO EDUCATIVO DAS EQUIPES DOCENTE, 
DE AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL; PARTICIPAR EFETIVAMENTE DAS 
REUNIÕES DE TRABALHO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS; 
ORIENTAR E ACOMPANHAR O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM; 
COORDENAR AÇÕES PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS; 
PROMOVER AÇÕES E PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA E ÀS ARTES; 
INCENTIVAR E PLANEJAR, COM OS DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE 
EDUCACIONAL, O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NOS DIFEREN-
TES AMBIENTES ESCOLARES E O USO DE TECNOLOGIAS NO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM; CONSTRUIR, COM OS INTEGRANTES DA 
EQUIPE EDUCACIONAL, ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DE SUPERAÇÃO 
DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO E EXCLU-
SÃO SOCIAL; ORIENTAR, COORDENAR E ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO 
PROCESSUAL DOS ALUNOS; ORIENTAR E ACOMPANHAR OS REGISTROS 
E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA UE; FACILITAR O 
PROCESSO COMUNICATIVO ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR E AS 
ASSOCIAÇÕES A ELA VINCULADAS; E IDENTIFICAR E PROPOR AÇÕES 
FORMATIVAS NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO DO PP E ARTICULADAS 
COM A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SME.

PROFESSOR 
COM FOR-

MAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

ACOMPANHA O ALUNO NA SALA DE AULA E DEMAIS ESPAÇOS EDU-
CACIONAIS, EM CONJUNTO COM O PROFESSOR REGENTE, DE ACORDO 
COM O HORÁRIO ESTABELECIDO COM A EQUIPE GESTORA, ENCAMINHA 
O ALUNO PARA AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (SRM) DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; COLABORA COM A FORMAÇÃO 
CONTINUADA DA EQUIPE DA UE; PARTICIPA DE REUNIÕES MENSAIS 
COM OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM O ALUNO NA SRM E EM 
OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS; VIABILIZA AS PARCERIAS COM A 
REDE DE SERVIÇOS, COM A FAMÍLIA E COMUNIDADE QUE ATUAM COM 
O ALUNO FORA DO ÂMBITO ESCOLAR; APONTA, SUGERE RECURSOS E 
ADAPTA MATERIAIS ESPECÍFICOS QUANDO NECESSÁRIOS AO PROCES-
SO EDUCATIVO REALIZADO NA ESCOLA.

PROFESSOR

PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE, ENTENDENDO O 
CUIDADO COMO ALGO INDISSOCIÁVEL AO PROCESSO EDUCATIVO; 
CORRESPONSABILIZAR-SE PELA QUALIDADE DO ENSINO; ZELAR PELA 
FREQUÊNCIA E PERMANÊNCIA DA CRIANÇA NA UNIDADE EDUCACIO-
NAL; PARTICIPAR DE ESTUDOS E PROCESSOS DE REVISÃO E IMPLE-
MENTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E DA SME; 
PLANEJAR, AVALIAR E REPLANEJAR AS AÇÕES EDUCACIONAIS EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO PEDAGÓGICO DA U.E., ORGANIZANDO 
ESPAÇOS E TEMPOS DE VIVÊNCIAS ENTRE AS CRIANÇAS E COM OS 
ADULTOS, NO MOVIMENTO DE CONSTRUÇÕES E (RE) CRIAÇÕES DOS 
CONHECIMENTOS QUE MOBILIZAM OS SABERES DAS CRIANÇAS; DE-
SENVOLVER PROJETOS EDUCATIVOS VINCULADOS AO PROJETO PEDA-
GÓGICO DA UE; ELABORAR REGISTRO DO VIVIDO COM AS CRIANÇAS E 
ELABORA RELATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A TRAJETÓRIA DA CRIANÇA 
NA SUA SINGULARIDADE.; AVALIAR E REORGANIZAR PERIODICAMENTE 
O TRABALHO PEDAGÓGICO; UTILIZAR OS RECURSOS DIDÁTICOS E PE-
DAGÓGICOS DA UE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM; CONHECER 
O ACERVO DA BIBLIOTECA ESCOLAR, A FIM DE DESENVOLVER AÇÕES 
EDUCACIONAIS DE PRÁTICAS SOCIAIS QUE ENVOLVAM A LEITURA E 
ESCRITA;

AGENTE DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL

PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE, ENTENDENDO O 
CUIDADO COMO ALGO INDISSOCIÁVEL AO PROCESSO EDUCATIVO; PLA-
NEJAR, DESENVOLVER, REGISTRAR E AVALIAR, EM CONJUNTO COM A 
EQUIPE DOCENTE, O SEU TRABALHO DE ACORDO COM O PP, DE FORMA 
INTEGRADA COM OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA UE, VISANDO AO DE-
SENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA; REGISTRAR OS ACONTECI-
MENTOS RELEVANTES DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, EM LIVRO 
PRÓPRIO, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO CONTÍ-
NUA; PARTICIPAR DO PROCESSO DE ESCOLHA COM O ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO E COM A EQUIPE DOCENTE, DOS LIVROS, DOS MATERIAIS 
PEDAGÓGICOS E DOS BRINQUEDOS; PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM 
AS FAMÍLIAS; ORGANIZAR ESPAÇOS E TEMPOS DE ENCONTROS ENTRE 
AS CRIANÇAS E COM OS ADULTOS NO MOVIMENTO DE CONSTRUÇÕES 
E (RE) CRIAÇÕES DOS CONHECIMENTOS QUE MOBILIZAM OS SABERES 
DAS CRIANÇAS; ZELAR PELA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS 
MATERIAIS DE USO DA CRIANÇA; E COMUNICAR À EQUIPE GESTORA DA 
UE TODO E QUALQUER PROBLEMA EM RELAÇÃO À CRIANÇA.
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CUIDADOR

RECEPCIONAR O ALUNO QUANDO DA SUA CHEGADA À UNIDADE 
EDUCACIONAL, AUXILIANDO-O NA LOCOMOÇÃO E NO TRANSPORTE DE 
MATERIAIS E OBJETOS PESSOAIS, ACOMPANHANDO-O; ACOMPANHAR 
O ALUNO, AO TÉRMINO DA AULA, ATÉ O LOCAL ONDE SERÁ ENTREGUE 
À PESSOA POR ELE RESPONSÁVEL, NÃO ESTANDO LIBERADO DE SUAS 
OBRIGAÇÕES ENQUANTO NÃO TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE 
PELOS CUIDADOS DO ALUNO A ESSA PESSOA; GARANTIR O ACESSO, 
O DESLOCAMENTO E A MOVIMENTAÇÃO DO ALUNO EM TODO O AM-
BIENTE ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS E 
EXTERNAS À SALA DE AULA, INCLUSIVE NOS HORÁRIOS DE INTERVA-
LO; EXECUTAR O APOIO NECESSÁRIO NOS MOMENTOS DE ALIMENTA-
ÇÃO, HIGIENE BUCAL, USO DO SANITÁRIO, HIGIENE ÍNTIMA, TROCA DE 
FRALDAS E VESTUÁRIO; EXECUTAR, COM SEGURANÇA, AS MANOBRAS 
POSTURAIS, DE TRANSFERÊNCIA E LOCOMOÇÃO, CONFORME CONHE-
CIMENTOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO; REALIZAR AS-
SEPSIAS ESPECÍFICAS DE SONDA E DE TRAQUEO, DE ACORDO COM AS 
ORIENTAÇÕES DOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS; ACOMPANHAR O ALUNO 
EM AULAS E/OU ATIVIDADES EXTRAS, CONSTANTES EM CALENDÁRIO 
ESCOLAR, QUE NÃO SE INSIRAM NO PERÍODO ESCOLAR REGULAR; 
UTILIZAR E REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HABITUALMENTE UTILIZADOS PELO 
ALUNO PARA ALIMENTAÇÃO E HIGIENE; ZELAR PELA HIGIENE DOS MA-
TERIAIS DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O ASSEIO DO ALUNO; 
DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES COM ZELO, DE FORMA A NÃO COLOCAR 
EM RISCO A SAÚDE E O BEM-ESTAR DO ALUNO; COMUNICAR AOS 
RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE EDUCACIONAL, QUANDO NECESSÁRIO, 
AS OCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO ALUNO FAZER O REGISTRO DE 
OCORRÊNCIA, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME ORIENTAÇÃO DOS 
RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE EDUCACIONAL; RECONHECER AS SITU-
AÇÕES QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÃO EXTERNA AO ÂMBITO ES-
COLAR, TAIS COMO SOCORRO MÉDICO, AS QUAIS DEVERÃO SEGUIR OS 
PROCEDIMENTOS JÁ PREVISTOS E REALIZADOS PELA UNIDADE EDUCA-
CIONAL; CUMPRIR HORÁRIO E ESTAR ADEQUADAMENTE UNIFORMIZA-
DO; COMUNICAR ANTECIPADAMENTE AUSÊNCIAS E POSSÍVEIS FALTAS; 
ADEQUAR-SE AO AMBIENTE EDUCACIONAL, EXERCENDO SUA FUNÇÃO 
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO PROJETO PE-
DAGÓGICO DA ESCOLA E A ORIENTAÇÃO DA EQUIPE GESTORA DA UNI-
DADE EDUCACIONAL; RESPEITAR O ESPAÇO DO PROFESSOR DA TURMA 
COMO PLANEJADOR, ORIENTADOR E REALIZADOR DE TODAS AS 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS; AUXILIAR O ALUNO, PARCIAL OU TOTAL-
MENTE, NAS ATIVIDADES DE MANIPULAÇÃO DE OBJETOS, DE ESCRITA 
E/OU DIGITAÇÃO (QUANDO OS RECURSOS DAS AJUDAS TÉCNICAS NÃO 
ESTIVEREM ADAPTADOS OU NÃO FOREM SUFICIENTES PARA A INDE-
PENDÊNCIA DO ALUNO), NO USO DE PRANCHAS DE COMUNICAÇÃO, E 
NA ORIENTAÇÃO ESPACIAL EM TODAS AS ATIVIDADES, INCLUSIVE NAS 
BRINCADEIRAS; ATUAR FORA DA SALA DE AULA E NO INTERIOR DA 
SALA DE AULA, COMO FACILITADOR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
ESCOLARES, ATENTANDO PARA A NÃO INTERFERÊNCIA NO TRABALHO 
PEDAGÓGICO E NO DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS ALUNOS; 
ATENDER A TODA CRIANÇA OU ADOLESCENTE QUE DELE NECESSITAR, 
TANTO NO PERÍODO DE AULA QUANTO NO CONTRA TURNO, NAS SALAS 
DE RECURSOS ONDE SE REALIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO; RESPEITAR A PRIVACIDADE DE QUEM ESTÁ SENDO 
CUIDADO, DEMONSTRAR SENSIBILIDADE E PACIÊNCIA, SABER OUVIR, 
MANTER A CALMA EM SITUAÇÕES CRÍTICAS, ATUAR COM DISCRIÇÃO 
EM SITUAÇÕES ESPECIAIS, DEMONSTRAR CRIATIVIDADE, SABER LIDAR 
COM A AGRESSIVIDADE, SABER LIDAR COM SENTIMENTOS NEGATIVOS 
E FRUSTRAÇÕES, DOMINAR NOÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE; PARTICI-
PAR DAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO NO ÂMBITO 
ESCOLAR, SOCIALIZANDO OS PROCEDIMENTOS PARA O DESENVOLVI-
MENTO DO ALUNO.

COZINHEIRA
ORGANIZA E SUPERVISIONA SERVIÇOS DE COZINHA ELABORAN-
DO O PRÉ-PREPARO, O PREPARO E A FINALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, 
OBSERVANDO MÉTODOS DE COCÇÃO E PADRÕES DE QUALIDADE DOS 
ALIMENTOS ATENDENDO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

AJUDANTE DE 
COZINHA OU 
AUXILIAR DE 

COZINHA

AUXILIA OUTROS PROFISSIONAIS DA ÁREA NO PRÉ-PREPARO, PREPARO 
E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, NA MONTAGEM DE PRATOS. 
VERIFICA A QUALIDADE DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MINIMIZAN-
DO RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. TRABALHA EM CONFORMIDADE A 
NORMAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E DE QUALIDADE, SEGURANÇA, 
HIGIENE E SAÚDE.

PORTEIRO OU 
GUARDA

FISCALIZA A GUARDA DO PATRIMÔNIO E OBSERVAR AS INSTALAÇÕES, 
PERCORRENDO-AS SISTEMATICAMENTE E INSPECIONANDO SUAS 
DEPENDÊNCIAS, PARA EVITAR INCÊNDIOS, ENTRADA DE PESSOAS 
ESTRANHAS E OUTRAS ANORMALIDADES; CONTROLA FLUXO DE PES-
SOAS, IDENTIFICANDO, ORIENTANDO E ENCAMINHANDO-AS PARA OS 
LUGARES DESEJADOS; ACOMPANHA PESSOAS E MERCADORIAS.

ZELADOR OU 
MANUTENTOR

EXECUTAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MECÂNICA, 
HIDRÁULICA, CARPINTARIA E ALVENARIA, SUBSTITUINDO, TROCAN-
DO, LIMPANDO, REPARANDO E INSTALANDO PEÇAS, COMPONENTES E 
EQUIPAMENTOS. CONSERVAM VIDROS E FACHADAS, LIMPAM RECINTOS 
E ACESSÓRIOS E TRATAM DE PISCINAS. TRABALHAM SEGUINDO 
NORMAS DE SEGURANÇA, HIGIENE, QUALIDADE E PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE.

COORDENA-
DOR ADMINIS-

TRATIVO

COORDENAM O FLUXO FINANCEIRO DA(S) UNIDADE(S) 
EDUCACIONAL(IS); IMPLEMENTAM O(S) ORÇAMENTO(S) FINANCEIRO(S) 
E ADMINISTRAM RECURSOS HUMANOS. CONTROLAM PATRIMÔNIO, SU-
PRIMENTOS E LOGÍSTICA E SUPERVISIONAM SERVIÇOS COMPLEMENTA-
RES. COORDENAM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA 
E ELABORAM PLANEJAMENTO DA DA(S) UNIDADE(S) EDUCACIONAL(IS).

ASSISTENTE 
ADMINIS-

TRATIVO OU 
AUXILIAR 

ADMINISTRA-
TIVO

EXECUTA SERVIÇOS DE APOIO NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGÍSTICA; ATENDE PESSOAS, FORNE-
CENDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA E OS ALUNOS; 
TRATA DE DOCUMENTOS VARIADOS, CUMPRINDO TODO O PROCEDI-
MENTO NECESSÁRIO REFERENTE AOS MESMOS.

SERVENTE 
DE LIMPEZA, 

AUXILIAR 
OU SERVIÇOS 

GERAIS

EXECUTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE 
VIDROS E FACHADAS, LIMPEZA DE RECINTOS E ACESSÓRIOS E TRATA 
DE PISCINAS. TRABALHA SEGUINDO NORMAS DE SEGURANÇA, HIGIE-
NE, QUALIDADE E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

TABELA 6: DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES.

 Tabela 6: Descrição das atribuições das funções. 

 12. DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR  
Os documentos relativos à administração escolar, incluindo o cadastro, a matrícula, 
a frequência, a movimentação das crianças e os dados sobre a alimentação escolar, 
devem ser inseridos regularmente no Sistema eletrônico da Secretaria Municipal de 
Educação, e no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo. O Sistema de 
Acompanhamento Acadêmico e o Sistema de Cadastro de Alunos do estado de São 
Paulo são os sistemas eletrônicos de administração de dados relativos às unidades edu-
cacionais municipais, gerenciados pela Coordenadoria Setorial de Educação Básica 
(CEB) do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. 

12.1. A equipe gestora da unidade educacional deve organizar os prontuários de alunos 
e dos profi ssionais:

12.1.1. Prontuário dos alunos com, no mínimo: 

I. Ficha de matrícula;

II. Cópia da certidão de nascimento; 

III. Cópia do comprovante de endereço;

IV. Ficha descritiva do aluno;

V. Relatórios específi cos, quando necessário.

12.1.2. Prontuário dos profi ssionais com, no mínimo:

I. Ficha cadastral contendo os dados pessoais;

II. Endereço Domiciliar, telefones e e-mail para contato;

III. Cópia de documento pessoal;

IV. Foto 3x4 recente;

V. Cópia do diploma de Formação de entidade reconhecida pelo MEC;

VI. Cópia do Diploma de Especialização para os cargos e/ou funções que exigem essa 
formação;

VII. Cópia do histórico escolar;

VIII. Cópia do contrato de trabalho

IX. Cópia da carteira de trabalho.

 13. DO CONSELHO DE ESCOLA  

13.1. A unidade educacional deve constituir um Conselho de Escola, nos moldes da 
legislação vigente.

13.2. Cabe ao Conselho de Escola zelar pela manutenção da escola e participar da ges-
tão pedagógica, contribuindo com as ações da equipe gestora para a implementação do 
Projeto Pedagógico, a fi m de assegurar a qualidade de ensino na Unidade Educacional.

13.3. A composição do Conselho de Escola obedecerá à seguinte proporcionalidade:

I. 15% (quinze por cento) de docentes e/ou especialistas;

II. 35% (trinta e cinco por cento) dos demais funcionários; 

III. 50% (cinquenta por cento) de pais de alunos.

13.4. O número de Conselheiros vinculados à Unidade Educacional será determinado 
pelo número de classes ou turmas existentes na mesma:

I. Até 10 classes ou turmas: 09 Conselheiros;

II. De 11 a 20 classes ou turmas: 19 Conselheiros.

13.5. A Unidade Educacional deverá eleger o Conselho de Escola anualmente nos 
primeiros 30 (trinta) dias do ano letivo. Os Conselheiros deverão ser eleitos entre seus 
pares, em eleição de escrutínio secreto, com exceção do Diretor Educacional, que é 
membro nato. 

13.6. Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá, sempre, concomi-
tantemente com os Conselheiros efetivos, igual número de suplentes, que substituirão 
os primeiros, automaticamente, em suas ausências e impedimentos. O funcionamento 
do Conselho de Escola deverá estar em consonância com a legislação pertinente em 
vigor.

13.7. Os Conselheiros têm funções deliberativas, consultivas e mobilizadoras, garan-
tindo a gestão democrática na Unidade Educacional. A Equipe Gestora, tão logo cons-
titua o Conselho de Escola, deverá notifi car sua composição à Assessoria de Educação 
e Cidadania da Secretaria Municipal de Educação e a Coordenadoria Setorial de Ad-
ministração de Convênios da Secretaria Municipal de Educação.

 14. DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  

14.1. Cada Unidade Educacional deve constituir a Comissão Própria de Avaliação, nos 
moldes da legislação vigente.

14.2. O processo de Avaliação Institucional Participativa deverá ser coordenado pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e terá um membro da equipe gestora como 
articulador deste processo. 

14.3. A Avaliação Institucional Participativa é o processo pelo qual a Unidade Educa-
cional constrói conhecimento sobre sua própria realidade com a fi nalidade de planejar 
as ações destinadas ao aprimoramento institucional e à superação das difi culdades 
identifi cadas nas dimensões política, pedagógica e administrativa, como uma tarefa de 
toda a comunidade escolar.

14.4. O prazo para a constituição da Comissão Própria de Avaliação - CPA encerra-se 
180 (cento e oitenta) dias após o início das atividades, pela OSC na Unidade Educa-
cional. 

 15. DA EXECUÇÃO DA PARCERIA  

15.1. A OSC deverá ter como objetivo, na execução da parceria:

15.1.1. atendimento integral da demanda da educação infantil na Unidade Educacio-
nal;

15.1.2. avaliar o atendimento do ponto de vista pedagógico, considerando:

I. as metas propostas no Plano de Trabalho;

II. as metas indicadas no administrativo/fi nanceiro;

III. as metas estabelecidas no termo de Colaboração; e

IV. a execução das solicitações da SME ao cumprimento das instruções contidas no 
Termo de Referência Técnica e dos princípios da administração pública.

15.1.3. Para a utilização  dos recursos financeiros repassados para a execução do 
objeto da parceria  devem ser observados os princípios da administração pública, 
ou seja, da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, 
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da economicidade, da efi ciência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do 
julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade.

 16. DAS DIRETRIZES E DAS ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA A ELABORA-
ÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.  

16.1. A elaboração do Plano de Trabalho deverá ser realizada em consonância com os 
objetivos da Secretaria Municipal de Educação, expressos nos documentos curricula-
res municipais e federais, assumindo o cuidar e o educar no direito à Educação que 
compreende a formação do sujeito em sua essência humana, em condições de liberda-
de, dignidade e valorização das diferenças e tem por fi nalidades:

I. Visar ações educacionais na relação com as práticas sociais e culturais integradas 
aos princípios de uma educação formativa, democrática e emancipadora;

II. Garantir um plano curricular que considere as diferentes faixas etárias de seus alu-
nos e o tempo de aprendizagem individual;

III. Assegurar o cuidar e o educar como ações indissociáveis e intencionais na educa-
ção escolar, como responsabilidade de todos que se relacionam com a criança;

IV. Apontar a demanda de formação continuada para os profi ssionais da unidade edu-
cacional, respeitando a Legislação Federal vigente;

V. Assegurar a educação inclusiva e para a diversidade;

VI. Visar à qualidade social das relações educativas e das práticas de ensino-apren-
dizagem;

VII. Zelar pela qualidade da dimensão administrativo-pedagógica no tocante à produ-
ção e comunicação das informações requeridas pelo Sistema Municipal de Ensino, e 
da dimensão vivencial, traduzida nos registros das atividades de interesse da própria 
Unidade Educacional como expressão da sua vida e memória;

VIII. Assegurar um plano curricular que garanta o cumprimento do Calendário Escolar 
e que considere a organização didático-pedagógica em Agrupamentos Multietários;

IX. Considerar a Avaliação Institucional Participativa (AIP) como etapa fundamental 
dos processos de elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógico;

X. Contemplar a análise da realidade da Unidade Educacional e de seu entorno na 
elaboração e execução das atividades pedagógicas;

XI. Apresentar uma proposta quantitativa dos profi ssionais da Unidade Educacional e 
tempos pedagógicos de trabalho entre os pares;

XII. Apresentar a sugestão para a composição dos diversos colegiados que atuam na 
Unidade Educacional, de acordo com a legislação e normas educacionais vigentes;

16.2. O Plano de Trabalho deverá ser constituído por:

I. Plano Pedagógico. 

a. Objeto da Parceria;

b. Etapas ou fases de execução do objeto (número de alunos atendidos pela parceria) 
com previsão de início e fi m (como será executado o objeto e em quanto tempo);

c. Concepção de Infância e Educação Infantil.

d. Educação Inclusiva.

e. Objetivos da Educação Infantil e a Organização Multietária.

f. Organização e utilização dos espaços.

g. Indicação bibliográfi ca (6 a 8 obras)

II. Estrutura e funcionamento organizacional.

a. Gestão democrática:

i. Concepção 

ii. Plano de Ação da Gestão Educacional 

b. Quadro quantitativo de profi ssionais a serem contratados na proporcionalidade ne-
cessária para que o módulo adulto/criança seja cumprido durante todo o atendimento 
das crianças, inclusive, o monitor/agente de educação infantil volante, bem como o 
cuidador contendo número de profi ssionais que atuarão na Unidade Educacional, ex-
plicitando jornada e horários, inclusive de formação - Anexo III Modelo M;

c. Plano da formação em serviço dos professores nos tempos pedagógicos entre os 
pares, contemplando a organização dos horários e temáticas, em consonância com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipal, sob coordenação de um membro da 
equipe gestora, preferencialmente, o orientador/coordenador pedagógico;

d. Plano da formação em serviço dos monitores/agentes de educação infantil nos tem-
pos pedagógicos entre os pares, contemplando a organização dos horários e temáticas, 
em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipal, sob coorde-
nação de um membro da equipe gestora, preferencialmente, o orientador/coordenador 
pedagógico;

III. Avaliação Institucional Participativa

a. Caracterização do entorno da Unidade Educacional;

i. Apresentar dados do entorno da UE que sejam base para o planejamento das ações. 
Compõem este item:

1. Identifi cação da U.E.;

2. Características socioeconômicas e culturais do entorno;

3. Ações intersetoriais em que a escola pode ser envolvida,

b. Proposta de participação da equipe educativa, famílias e crianças nos processos de 
elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico da UE.

IV. Proposta de avaliação do desenvolvimento do Plano de Pedagógico, Estrutura e 

funcionamento organizacional e Avaliação Institucional Participativa, a ser realizada 
pelas famílias.

V. Quadro de Metas - Anexo III Modelo N:

. Há metas já defi nidas pela SME que se encontram no quadro e que devem ser com-
plementadas com as informações necessárias.

. Outras metas poderão ser acrescentadas a partir do desenvolvimento realizado no 
Plano Trabalho.

META INDICADORES AÇÕES 
RES-
PON-
SÁ-

VEIS

CRO-
NO-

GRA-
MA

ELABORA-
ÇÃO DE UM 
PROJETO 
PEDAGÓGICO 
QUE ORGANIZE 
AS AÇÕES EDU-
CACIONAIS RE-
SULTANTES DA 
REFLEXÃO E 
INTERAÇÃO DE 
UM COLETIVO 
DE EDUCADO-
RES, CRIANÇAS 
E FAMÍLIAS, NO 
MOVIMENTO 
DE PENSAR E 
FAZER COM O 
OUTRO, COM O 
CONHECIMEN-
TO E COM A 
CULTURA.

– ESCUTA E ACOLHIMENTO DA DIVERSIDADE 
DE OPINIÕES E SUGESTÕES DOS DIVERSOS 
COLETIVOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRO-
POSTA EDUCATIVA QUE TENHA COMO FOCO 
A CRIANÇA 
– CONSTRUÇÃO DE PROPÓSITOS EDUCATI-
VOS QUE CONTEMPLEM AS CARACTERÍSTI-
CAS E/OU NECESSIDADES DA COMUNIDADE 
ATENDIDA;
– ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ENSINO ES-
PECÍFICOS DE CADA TURMA EM CONSONÂN-
CIA COM OS PROPÓSITOS EDUCATIVOS, AS 
CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE CRIANÇAS 
E QUE REVELE INTENCIONALIDADES PEDA-
GÓGICAS DEFINIDAS PELOS EDUCADORES, 
NA RELAÇÃO COM O PENSAR E FAZER COM 
AS CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS, 

PROMOÇÃO 
DE UMA 
EDUCAÇÃO 
INTEGRADORA 
E INCLUSIVA, 
DE QUALIDA-
DE SOCIAL, 
VOLTADA PARA 
A VIDA NA 
SOCIEDADE E 
NA CULTURA, 
TENDO EM 
VISTA O PAPEL 
DA ESCOLA 
NA DISSE-
MINAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE 
CONHECIMEN-
TOS

PROPOR AÇÕES EDUCACIONAIS QUE GA-
RANTAM:
– RELAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS DA 
CRIANÇA COM A VIDA E COM O MUNDO, QUE 
INCLUEM DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS 
E FORMAS DE EXPRESSÃO: CORPORAL, 
GESTUAL, VERBAL, PLÁSTICA, DRAMÁTICA 
E MUSICAL; 
– VIVÊNCIAS NARRATIVAS DE APRECIAÇÃO 
E INTERAÇÃO, INDIVIDUAL E COLETIVA-
MENTE, COM A LINGUAGEM ORAL E ESCRI-
TA, EM MEIO A DIFERENTES SUPORTES E 
GÊNEROS TEXTUAIS ORAIS E ESCRITOS, NO 
CONTEXTO DAS PRÁTICAS SOCIAIS; 
– RELAÇÕES QUANTITATIVAS, MEDIDAS, 
FORMAS E ORIENTAÇÕES ESPAÇO TEMPO-
RAIS A PARTIR DE CONTEXTOS SIGNIFICA-
TIVOS QUE RECRIAM AS PRÁTICAS SOCIAIS 
DA VIDA DA CRIANÇA, DA FAMÍLIA, DOS 
EDUCADORES E DA COMUNIDADE; 
– RELAÇÕES COM VARIADAS FORMAS DE 
EXPRESSÕES ARTÍSTICAS: MÚSICA, ARTES 
PLÁSTICAS E GRÁFICAS, CINEMA, FOTOGRA-
FIA, TEATRO, LITERATURA E DANÇA; 
– VIVÊNCIAS ÉTICAS E ESTÉTICAS COM 
OUTRAS CRIANÇAS E GRUPOS, DIALOGAN-
DO COM A DIVERSIDADE HUMANA, SOCIAL 
E CULTURAL; 
– PROMOÇÃO DE VIVÊNCIAS COM O CONHE-
CIMENTO E A CULTURA, QUE EXPLOREM E 
ESTIMULEM A SOCIALIZAÇÃO ENTRE SUJEI-
TOS E GRUPOS, POR MEIO DE UMA EDUCA-
ÇÃO INTEGRADORA E INCLUSIVA QUE RES-
PONDA ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
DE TODAS AS CRIANÇAS DE DIFERENTES 
CONDIÇÕES FÍSICAS, SENSORIAIS, INTELEC-
TUAIS E EMOCIONAIS, CLASSES SOCIAIS, 
CRENÇAS, ETNIAS, GÊNEROS, ORIGENS E 
CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS E ESPACIAIS, 
QUE SE ENTRELAÇAM NA VIDA SOCIAL; 
– INTERAÇÕES QUE PERMITAM A AUTONO-
MIA DA CRIANÇA NO PENSAR E FAZER COM 
O OUTRO, NO CUIDADO PESSOAL, NA AUTO-
-ORGANIZAÇÃO, NA SAÚDE, NUTRIÇÃO E 
BEM-ESTAR; 
– RELAÇÕES COM O MUNDO FÍSICO E SO-
CIAL, CONSIDERANDO O CONHECIMENTO 
DA BIODIVERSIDADE E A NECESSIDADE 
DE SUA PRESERVAÇÃO PARA A VIDA, NO 
CUIDADO CONSIGO, COM O OUTRO E COM A 
NATUREZA; 
– INTERAÇÕES COM AS MANIFESTAÇÕES E 
TRADIÇÕES CULTURAIS, ESPECIALMENTE 
AS BRASILEIRAS;
– USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E MIDI-
ÁTICOS ARTICULADOS A PRÁTICAS SOCIAIS 
QUE AMPLIEM AS VIVÊNCIAS DAS CRIAN-
ÇAS COM O CONHECIMENTO E A CULTURA. 

IMPLEMEN-
TAÇÃO DA 
GESTÃO DEMO-
CRÁTICA

ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO COLETIVAS 
DO PP COM A PARTICIPAÇÃO DOS DIVERSOS 
SEGMENTOS.
ATUAÇÃO DOS COLEGIADOS NA TOMADA DE 
DECISÕES.

MANUTEN-
ÇÃO DE 100% 
DO QUADRO 
DE PESSOAL 
APROVADO 
NO PLANO DE 
TRABALHO

QUADRO DE PESSOAL COMPLETO DESCRITO 
NO RELATÓRIO TRIMESTRAL DA UE ENCAMI-
NHADO AO NAED

REALIZAÇÃO 
DE 100% DOS 
ENCONTROS 
SEMANAIS DAS 
DUAS HORAS 
CONSECUTI-
VAS PARA O 
DESENVOL-
VIMENTO DO 
PLANO DE 
FORMAÇÃO.

ATAS DE TODOS OS ENCONTROS DE FORMA-
ÇÃO DESENVOLVIDOS NO PERÍODO.

CUMPRI-
MENTO DAS 
DISPOSIÇÕES 
DA SME SOBRE 
CALENDÁRIO 
ESCOLAR 

CUMPRIMENTO DE 200 DIAS
ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES DO SUPER-
VISOR EDUCACIONAL
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ATINGIR NÍVEL 
DE CLASSIFI-
CAÇÃO IGUAL 
OU MAIOR DO 
QUE SATISFA-
TÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE DO PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO – IPF

ATINGIR NÍVEL 
DE CLASSIFI-
CAÇÃO IGUAL 
OU MAIOR DO 
QUE SATISFA-
TÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE DE EXECUÇÃO DO 
AJUSTE E GERENCIAMENTO DO RECURSO 
– IEG

ATINGIR NÍVEL 
DE CLASSIFI-
CAÇÃO IGUAL 
OU MAIOR DO 
QUE SATISFA-
TÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS – IPC

ATINGIR NÍVEL 
DE CLASSIFI-
CAÇÃO IGUAL 
OU MAIOR DO 
QUE SATISFA-
TÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE ADMINISTRATIVA/
FINANCEIRA TOTAL


TABELA 7: QUADRO DE METAS.

 Tabela 7: Quadro de metas. 

VI. Gerenciamento de Recursos

a. Elaborar o detalhamento dos cargos e os respectivos horários e salários dos fun-
cionários;

b. Elaborar documento constando a defi nição das indicativas de melhoria da efi ciência 
e qualidade do serviço, no tocante aos aspectos econômico, operacional e administra-
tivo, bem como, os respectivos prazos e cronograma de execução do Quadro de Metas;

c. Elaborar o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros (quanto será aplicado e a 
respectiva fi nalidade), nos termos do Anexo III Modelo P, de modo a conter todas as 
despesas possíveis, de acordo com o item 200, durante a vigência da parceria;

d. Elaborar o Cronograma de Desembolso de acordo com Anexo III Modelo Q em 4 
parcelas trimestrais, contendo de forma resumida as despesas, em consonância com o 
Plano de Aplicação de Recursos Financeiros;

e. Os valores fi nanceiros fi nais da parceria serão aqueles indicados no Plano de Tra-
balho da OSC classifi cada e selecionada para formalização do Termo de Colaboração, 
que não poderá extrapolar a previsão orçamentária total descrita no quadro do item 3.3 
do Edital de Chamamento. 

f. Elaborar documento contendo uma síntese no qual demonstre como se dará a otimi-
zação dos recursos públicos a ser repassado, para implementação do Plano de Traba-
lho, contendo todas as 
condições possíveis do trabalho executado pela OSC, durante a vigência da parceria, 
considerando o uso em despesas de consumo de material e/ou serviços e sobre o custo 
salarial médio do quadro de recursos humanos, de acordo com cada categoria (gestão 
e apoio, docentes e, agentes de educação infantil/monitores), compatíveis com o valor 
de mercado conforme tabela 8, observado os acordos e as convenções coletivas de 
trabalho.

g. Elaborar documento contendo detalhamento do custo do quadro de recursos huma-
nos, materiais que serão utilizados para a execução das atividades planejadas e as con-
tratações de serviços necessários para a execução do objeto da parceria, relacionando 
este ao valor de referência do período total de vigência contido nos itens 3.3 e 4.1, 
respectivamente, do Edital de Chamamento Público nº 01/2019. 

h. Faixas Salariais (Valor de mercado) por Equipe considerando a carga horária de 
220 horas mensais.

CATEGORIA FAIXA MÍNIMA FAIXA MÁXIMA
GESTÃO R$ 2.760,00 R$ 6.200,00

DOCENTES R$ 2.500,00 R$ 3.500,00
AGENTES DE EDUCAÇÃO R$ 1.350,00 R$ 2.000,00

APOIO R$ 1.200,00 R$ 6.200,00

Tabela 8: Faixas salariais por Equipe. 

 17. DOS CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR DO AJUSTE  

17.1. A Secretaria Municipal de Educação realizou estudos para o levantamento dos 
custos de manutenção do funcionamento da Unidade Escolar objeto do Edital de Cha-
mamento Público 001/2019, pelo período de 12 meses, a partir de parâmetros requeri-
dos ou recomendados pela legislação vigente.

17.2. O cálculo considerou fatores que infl uenciam no custo, tais como: idade da 
criança, a modalidade de atendimento (integral ou parcial), a composição da equipe 
gestora, quadro de docentes, monitores e apoio, além dos insumos e obrigações relati-
vas às unidades de Educação Infantil. Foram consideradas, também, as despesas com 
a contratação de pessoal, os encargos trabalhistas, aquisição de material de consumo, 
material didático e demais despesas necessárias ao alcance dos padrões compatíveis 
de funcionamento da Unidade Educacional, buscando o equilíbrio operacional e a 
qualidade das atividades desenvolvidas.

17.3. O custo calculado foi utilizado como referência para defi nição do  montante 
máximo  a ser repassado, para o cumprimento da parceria.

17.4. O valor máximo descrito no item 3.3 do Edital 01/2019 foi calculado levando 
em conta a capacidade máxima de cada Unidade Educacional, o agrupamento que 
cada criança pertence, bem como a modalidade de atendimento, obtendo a soma geral.

 18. DOS VALORES DE REFERÊNCIA  

18.1. Os atendimentos dos agrupamentos na Educação Infantil têm grande fl utuação, 
dessa forma, a metodologia de valores de referência indicada abaixo foi criada para 
que o atendimento às crianças ocorra de acordo com a demanda identifi cada no pla-
nejamento do atendimento da Unidade Educacional e/ou, conforme necessidade de 

alterações durante a execução da parceria.

18.2. Diante disso, para fi ns de parâmetros de cálculo em caso de alteração no número 
de atendimentos, fi cam defi nidas às seguintes proporções:

18.3. Estrutura Educacional: 73,4608695652174 % do valor total ajustado para a exe-
cução da parceria;

18.3.1. ara cálculo de custo da Estrutura Educacional, consideram-se os seguintes va-
lores per capita, por atendimento mensal, fazendo referência ao número de atendimen-
tos original constante no Edital de Chamamento Público:

AGRUPAMENTO I AGRUPAMENTO II AGRUPAMENTO III
R$ 1.200,00 R$ 800,00 R$ 400,00

18.3.2. Em caso de alteração dos atendimentos, conforme indicado no item 18.1 deste 
Termo de Referência, deve-se:

18.3.2.1. Considerar o cálculo proporcional do Valor Total Proposto, originalmente, 
para a Parceria para a Estrutura Educacional;

I. Valor Máximo da Parceria * 0,734608695652174, sendo:

a. R$ 5.031.250,00 (considerando 17 meses e 15 dias com previsão de 15/08/19 a 
31/01/21) * 0,734608695652174= R$ 3.696.000,00

b. E conforme tabela abaixo:

AGRUPA-
MENTO

ATENDI-
MENTOS

VALOR PER 
CAPITA

PREVISÃO DE VIGÊNCIA 
DA PARCERIA EM MESES

VALOR TOTAL 
POR AGRUPA-

MENTO
AG I 56 * R$ 1.200,00 * 12 = R$ 1.176.000,00

   +
AG II 90 * R$ 800,00 * 12 = R$ 1.260.000,00

   +
AG III 180 * R$ 400,00 * 12 = R$ 1.260.000,00

=
TOTAL MÁXIMO DA PAR-

CERIA PARA A ESTRUTURA 
EDUCACIONAL

R$ 5.031.250,00

II. Valor Total Proposto * 0,734608695652174.

18.3.2.2. Considerar o cálculo proporcional do Valor da Estrutura Educacional para 
cada Agrupamento;

I. Valor Total por agrupamento/ Total Máximo da parceria para a Estrutura Educacio-
nal, sendo: 

AGRUPAMENTO PROPORÇÃO DO AGRUPAMENTO EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL
AG I 31,8181818181818%

AG II 34,0909090909091%

AG III 34,0909090909091%

18.3.2.3. Considerar os valores proporcionais dos Agrupamentos encontrados por 
meio do cálculo indicado no item 18.3.2.2;

I. Valor Total Proposto * 0,734608695652174 * Proporção do agrupamento em rela-
ção ao valor total AG I;

II. Valor Total Proposto * 0,734608695652174 * Proporção do agrupamento em rela-
ção ao valor total AG II;

III. Valor Total Proposto * 0,734608695652174 * Proporção do agrupamento em re-
lação ao valor total AG III.

18.3.2.4. Realizar o cálculo do Valor Real Proporcional de cada Agrupamento da Es-
trutura Educacional.

I. Valor encontrado no Item 18.3.2.3.I / Atendimentos AG I (56) / Vigência da parceria 
em meses (12);

II. Valor encontrado no Item 18.3.2.3.II / Atendimentos AG I (56) / Vigência da par-
ceria em meses (12);

III. Valor encontrado no Item 18.3.2.3.III / Atendimentos AG I (56) / Vigência da 
parceria em meses (12).

18.4. Estrutura Cultural e Esportiva: 26,5391304347826 % do valor total ajustado, 
originalmente, para a execução da parceria.

18.5. Os reajustes dos Valores de referência para as Estruturas Educacional, Cultura 
e Esportiva ocorrerão de acordo com a necessidade identifi cada pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, conforme a realização de estudo de custos baseada na efetiva 
execução técnica e fi nanceira da parceria.

 19. DA EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO  

19.1. A execução da parceria será fi scalizada pelos órgãos competentes da Secretaria 
Municipal de Educação.

19.2. A OSC enviará ao NAED relatórios trimestrais parciais pertinentes à execução 
da parceria, ou a qualquer momento, se solicitado, contendo comparativo específi co 
das metas propostas com os resultados alcançados, fazendo uso, inclusive, do Quadro 
Síntese de Organização das Turmas - Anexo III Modelo L.

19.3. Ao fi nal de cada exercício, a OSC encaminhará ao NAED, Relatório Final Exe-
cução do Termo de Colaboração, nos termos do art. 66, incisos I e II e, art. 67, § 2º da 
Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e observadas as normatizações do Tribu-
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nal de Contas do Estado de São Paulo.

19.4. Os resultados atingidos pela execução da parceria serão analisados pela Comis-
são de Monitoramento e Avaliação, indicada pela Secretaria Municipal de Educação.

19.5. Os responsáveis pelo acompanhamento da execução da parceria, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou 
bens de origem pública pela Organização da Sociedade Civil, dela darão ciência ao 
Tribunal de Contas da União e do Estado de São Paulo, conforme a origem dos recur-
sos, sob pena de responsabilidade solidária.

19.6. Caberá aos técnicos elaborar parecer técnico conclusivo para fi ns de avaliação 
do cumprimento do objeto, baseado no Relatório Final mencionado no item 19.3, e o 
enviá-lo à Comissão de Monitoramento e Avaliação, que deverá conter:

19.6.1. Obrigatoriamente:

I. Os resultados já alcançados e seus benefícios;

II. Os impactos econômicos ou sociais;

19.6.2. Preferencialmente:

I. O grau de satisfação do público-alvo.

19.7. Caberá à Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar o parecer técni-
co conclusivo elaborado pela equipe técnica e encaminhá-lo ao Gestor do Termo de 
Colaboração.

19.8. Caberá ao Gestor da parceria emitir parecer técnico conclusivo fi nal, para fi ns de 
avaliação do cumprimento do objeto.

19.9. Para o monitoramento e avaliação das parcerias, a Comissão de Monitoramento 
e Avaliação poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou 
fi rmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação 
dos recursos, conforme o § 1º do artigo 58 da Lei Federal nº 13.019/2014.

 20. DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS  

20.1. Poderão ser pagas, dentre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:

20.1.1. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, in-
clusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da 
parceria, compreendendo as despesas: pagamentos de impostos, contribuições sociais, 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salá-
rios proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

20.2. O pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em qualquer 
proporção em relação ao valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorren-
tes exclusivamente de sua realização.

20.3. Aquisição de bens duráveis, imprescindíveis e essenciais à execução do ajuste, 
de acordo com o Plano de Trabalho, em consonância com o documento que comprova 
a otimização do recurso público.

20.3.1. Defi nição de Bens Duráveis: aquele que em razão de uso corrente, não perde a 
identidade física e/ou tem sua durabilidade superior a 2 (dois) anos, conforme portaria 
do Ministério da Fazenda - Secretário do Tesouro Nacional n° 448, de 13/09/2002).

20.4. Os bens considerados duráveis, adquiridos com os recursos fi nanceiros repassa-
dos para a execução da parceria, deverão ser incorporados ao patrimônio do Municí-
pio, cabendo à Organização da Sociedade Civil a responsabilidade pela sua guarda e 
conservação, observado o inciso 4.4 do Termo de Colaboração.

20.5. Os procedimentos para utilização dos Recursos Financeiros, bem como, para 
prestar contas são:

20.5.1. Conta Bancária:

I. A OSC colaboradora deve abrir uma conta bancária específi ca para cada ajuste;

II. Os recursos fi nanceiros, oriundos da parceria fi rmada com a Secretaria Municipal 
de Educação, devem ter sua movimentação, única e exclusivamente, em conta cor-
rente específi ca informada pela OSC em documento assinado pelo seu representante, 
conforme Anexo III Modelo G;

III. Todos os lançamentos a débito na conta corrente devem, necessariamente, cor-
responder a um comprovante de sua regular liquidação, emitido pelo benefi ciário/
fornecedor.

IV. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante 
transferência eletrônica sujeita à identifi cação do benefi ciário fi nal e à obrigatoriedade 
de depósito em sua conta bancária.

V. É vedado o saque de recursos da conta corrente específi ca para a execução da par-
ceria para pagamento de despesas de quaisquer naturezas em espécie;

VI. É proibida a transferência dos recursos da conta corrente da parceria para qualquer 
outra conta, sem o respectivo comprovante de despesa, mesmo que, com posterior 
devolução, sem a devida previsão no Plano de Trabalho ou prévia autorização da Se-
cretaria Municipal de Educação, inclusive transferências bancárias entre contas de 
titularidade da OSC.

 21. DA MANUTENÇÃO E CUIDADOS GERAIS DA UNIDADE  

21.1. A Organização da Sociedade Civil se tornará responsável pelo cuidado e ma-
nutenção do prédio disponibilizado para a execução da parceria, bem como, todos 
os dispositivos móveis, imóveis e utilidades que equiparem a Unidade Educacional.

21.2. Ao início das atividades, a Organização da Sociedade Civil, obrigatoriamente, 
deverá elaborar um cronograma de manutenção preventiva do prédio, e de todos os 
dispositivos móveis, imóveis e utilidades que equiparem a Unidade Educacional. 

21.2.1. As informações do cronograma deverão ser extraídas dos manuais dos equipa-
mentos, e serem registradas na Ficha de Manutenção Individual do mesmo, estas que 
deverão ser criadas e mantidas atualizadas constantemente.

21.2.2. As fi chas devem conter:

I. Identifi cação do dispositivo;

II. Número de série, caso possua;

III. Número da Nota Fiscal de aquisição, caso possua;

IV. Data de aquisição;

V. Número do processo de doação de bens patrimoniais, caso possua;

VI. Registro cronológico, com breve descrição do problema/defeito encontrado, das 
manutenções realizadas contendo data e número da(s) nota(s) fi scal(is) em caso de 
aquisição de serviço de manutenção especializado ou aquisição de peças de reparo/
substituição.

21.3. Este cronograma deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Educação, para 
acompanhamento e, deverá ser mantido atualizado com os registros e alterações que 
se fi zerem necessárias durante a vigência da parceria.

21.4. Ao encerramento da parceria, a Unidade Educacional passará pela vistoria do 
Processo de Transição, que avaliará o estado do prédio, dispositivos móveis, imóveis 
e utilidades, que deverão estar em estado de uso regular, conforme registros na Ficha 
de Manutenção Individual.

 22. DA SEGURANÇA DA UNIDADE EDUCACIONAL  

22.1. A Organização da Sociedade Civil deverá providenciar e/ou manter vigente o 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB da Unidade Educacional cogerida.

22.1.1. O processo de emissão do laudo AVCB deverá ser iniciado imediatamente após 
a inauguração da Unidade.

22.2. Com vistas ao atendimento da Norma Regulamentadora 23 - NR23, o Decreto 
Estadual Nº 56.819, de 10 de março de 2011, e aInstrução Técnica Nº 17/2014 do 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Organização da 
Sociedade Civil deverá providenciar, conforme pertinência, a criação da Brigada de 
Incêndio da Unidade Educacional.

22.3. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e o Programa de Con-
trole Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, também deverão ser implantados.

22.3.1. Os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs indicados no PPRA deverão 
ser regularmente adquiridos e entregues aos funcionários, mantendo o devido registro 
dessas movimentações.

22.3.1.1. Cabe à OSC quanto ao EPI:

I. adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

II. exigir seu uso;

III. fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho;

IV. orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;

V. substituir imediatamente, quando danifi cado ou extraviado;

VI. responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,

VII. comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE qualquer irregularidade 
observada.

22.3.1.2. Cabe ao funcionário quanto ao EPI:

I. usar, utilizando-o apenas para a fi nalidade a que se destina;

II. responsabilizar-se pela guarda e conservação;

III. comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e

IV. cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. As manutenções 
nos equipamentos e dispositivos de segurança devem ser tratadas com prioridade e, de 
acordo com o cronograma de manutenção dos mesmos.

22.3.2.A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza alguns dos serviços de ma-
nutenções necessários para o cumprimento do disposto no item 22.1, dessa forma, o 
cronograma de manutenção dos equipamentos e dispositivos de segurança deve ser 
disponibilizado, e mantido atualizado, para a Coordenadoria Setorial de Arquitetura 
Escolar - CAE.

22.3.3. Quando não houver disponibilidade da oferta do serviço de manutenção ne-
cessário, por parte da Secretaria Municipal de Educação, a Organização da Sociedade 
Civil deverá providenciar a mesma seguindo os procedimentos normais de aquisição 
e contração de materiais e serviços.

 23. DAS RESTRIÇÕES QUANTO À UTILIZAÇÃO DO RECURSO RECEBI-
DO  

23.1. Realizar despesas em data e competência anterior ao início da vigência da par-
ceria.

23.2. Efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, sem prévia autori-
zação da Secretaria Municipal de Educação.

 24. DA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM 
SERVIÇOS, MATERIAL DE CONSUMO, PESSOAL E OUTROS . 

24.1. Somente serão aceitas despesas realizadas a partir da data de assinatura da par-
ceria.

24.2. A OSC deverá efetuar todas as aquisições e/ou serviços de acordo com o Plano 
de Trabalho, observando o Item 25 deste Termo de Referência.

24.3. Os documentos comprobatórios da utilização dos recursos recebidos notas fi s-
cais, recibos, faturas, cupons fi scais, holerites, guias de recolhimento de contribuições, 
etc. devem obrigatoriamente  ser emitidos em nome da OSC , ser originais e emitidos 
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dentro do período de vigência da parceria , além de não conter rasuras.

25. DA OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS 

25.1. As aquisições/serviços deverão observar os princípios da isonomia, legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, boa-fé, probidade e efi ci-
ência a fi m de garantir a Unidade Educacional, produtos e serviços de boa qualidade, 
sem qualquer espécie de favorecimento, mediante a escolha, comprovadamente mais 
vantajosa  para a parceria , adotando, para esse fi m, boas práticas de mercado no pro-
cesso de aquisição de produtos e/ou serviços.

25.2. A contratação de recursos humanos que farão parte do Quadro de Recursos Hu-
manos Vinculado à Parceria também deve prezar pelos princípios da administração 
pública, conforme indicado no item 25.1.

25.3.Os procedimentos adotados para as aquisições de produtos e/ou serviços, bem 
como para a contratação de recursos humanos, deverão estar descritos preferencial-
mente na forma de Regulamento.

26. DAS NOTAS FISCAIS DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELA ORGA-
NIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

26.1. Poderão ser apresentadas nas Prestações de Contas do recurso fi nanceiro repas-
sado para a execução do objeto da parceria as seguintes modalidades de Notas:

26.1.1. Nota Fiscal Convencional; (somente para MEI - Microempreendedor Indivi-
dual)

26.1.1.1. Todas as Notas Fiscais convencionais apresentadas nas Prestações de Con-
tas devem ser originais, primeiras vias e emitidas em nome e com o CNPJ da OSC, 
constando detalhadamente a mercadoria adquirida. Não podem conter nenhum tipo de 
rasura, emenda, corte ou ressalva. 

26.1.2.Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de aquisição de mercadorias;

26.1.2.1. Empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda poderão emitir Notas Fis-
cais Eletrônicas (NF-e), cujo arquivo digital, obrigatoriamente, terá que ser enviado 
pela empresa à OSC Para acompanhar a mercadoria em trânsito, a empresa deverá 
fornecer o DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

26.2. A OSC deverá verifi car a validade e a autenticidade do DANFE, mediante con-
sulta ao site www.nfe.fazenda.gov.br.

26.3. O DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica será o documento 
que a OSC deverá apresentar em suas Prestações de Contas como comprovante da 
despesa, junto à Nota Fiscal eletrônica.

26.4. A Nota Fiscal eletrônica e o DANFE deverão ser emitidos em nome e com o 
CNPJ da OSC detalhando a mercadoria adquirida.

26.5. Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de prestação de serviços:

26.5.1. Empresas prestadoras de serviços deverão emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 
à OSC detalhando os serviços prestados.

26.6. DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS TERCEIRIZA-
DAS : 

26.6.1. Serão válidos contratos com empresas de serviços terceirizados desde que 
observados o inciso 5.2.6 do Termo de Colaboração e o item 255 deste Termo de 
Referência Técnica.

26.6.2. A OSC deverá exigir e apresentar a seguinte documentação, na Prestação de 
Contas, relativa aos funcionários contratados junto às empresas terceirizadas:

I. Notas fi scais de prestação de serviços carimbadas com o número do Termo de Co-
laboração correspondente;

II. Comprovante de depósito, ou boleto bancário com respectivo comprovante de pa-
gamento e/ou ordem bancária;

III. Comprovante de recolhimento dos encargos retidos na nota fi scal;

IV. Folha de pagamento da empresa terceirizada dos funcionários que prestaram ser-
viços na Unidade Educacional;

V. Holerites dos funcionários da Empresa Terceirizada que prestaram serviços na Uni-
dade Educacional com o devido comprovante de pagamento;

VI. Folha ponto dos funcionários que prestaram serviços na Unidade Educacional;

VII. Guia de recolhimento de INSS da Empresa Terceirizada;

VIII. Guia de recolhimento do FGTS e relação de funcionários (SEFIP) da Empresa 
Terceirizada;

IX. Certifi cados de Regularidade Fiscal, atualizados da Empresa Terceirizada, quais 
sejam: Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF; Certidão de Regularidade Fis-
cal de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão de Regularidade Fiscal dos Débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União que abranja, inclusive, a 
regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais;

X. A OSC é responsável solidária com a Empresa Terceirizada, portanto deve fi scali-
zar os pagamentos de salários - encargos trabalhistas e previdenciários, dentre outros.

26.7. DA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS:

26.7.1. Se houver contratação de serviços pela OSC e estes exigirem a necessidade 
legal de se proceder à retenção de impostos na fonte, a Organização da Sociedade 
Civil deverá reter e efetuar o recolhimento .

26.8. DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO DE PESSOAL:

26.8.1. Para contratação de funcionários a OSC deverá observar os princípios da ad-
ministração pública, sendo os mesmos utilizados para a elaboração do documento que 
indica como se dará a otimização dos recursos públicos repassados para a execução 
da parceria.

26.8.2. O holerite deve trazer a função/cargo do profi ssional contratado e registrado, o 

mês de referência, data do efetivo pagamento e assinatura do profi ssional.

26.8.3. Todos os holerites deverão conter seu respectivo comprovante de pagamento.

26.9. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO:

26.9.1. No caso da rescisão contratual, o documento rescisório deverá estar datado e 
assinado, observando as regras vigentes da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas.

26.9.2. A guia de recolhimento de FGTS rescisório (GRRF) deverá ter o comprovante 
de recolhimento, bem como, estar acompanhado do demonstrativo do Trabalhador de 
Recolhimento FGTS Rescisório;

26.10. DA FOLHA DE PAGAMENTO:
26.10.1. A OSC que possui mais de 01 folha de pagamento, utilizadas em prestações 
de contas para outros órgãos ou outras parcerias com o poder público, deverão apre-
sentar cópia do Resumo Geral dessas folhas;

26.10.2. Durante toda a vigência da parceria é obrigatória a digitalização da folha de 
pagamento e do resumo geral no Sistema de Acompanhamento Financeiro.

26.11. DO CARIMBO NAS DESPESAS UTILIZADAS COM RECURSOS PÚ-
BLICOS:

26.11.1. Todo documento  original  referente à despesa efetuada com recurso fi nancei-
ro repassado para a execução da parceria e apresentada na Prestação de Contas deverá, 
obrigatoriamente, ser  CARIMBADO ,  na cor vermelha,  com o seguinte texto: 

26.12. DA COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBI-
DOS

26.12.1. A comprovação de pagamento dos documentos apresentados para compor 
as despesas deverá ser feita necessariamente por meio de comprovante bancário, ou 
crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor, prestador de serviço ou fun-
cionários, para posterior confronto junto ao extrato bancário da conta específi ca para 
a movimentação dos recursos públicos;

26.12.2. Para a comprovação das despesas no sistema de acompanhamento fi nanceiro, 
é necessária a apresentação dos seguintes documentos:

I. Documento gerador da despesa;

II. Documento quitador da despesa,

26.12.3. A OSC deve realizar a Prestação de Contas no sistema de acompanhamento 
fi nanceiro até o décimo quinto dia do mês subsequente da realização da despesa, sendo 
que os documentos lançados deverão ser devidamente digitalizados e inseridos nos 
campos apropriados. Após os lançamentos, o processo de entrega da prestação de con-
tas só será considerado válido após a tramitação do mês referência, conforme manual 
do Sistema de Acompanhamento Financeiro.

26.12.4. A OSC deverá tramitar a prestação de contas, conforme item 26.12.3. cum-
prindo o cronograma de entregas, sob pena de suspensão dos repasses de recursos 
fi nanceiros;

26.12.5. As digitalizações dos comprovantes das despesas apresentadas nas Prestações 
de Contas devem ser idênticas, legíveis, sem sobreposição e em resolução 300 dpi;

26.12.6. Todo documento digitalizado no sistema da Prestação de Contas deverá ser a 
reprodução fi el do original;

26.12.7. A OSC deve guardar os documentos originais por 10 (dez) anos, conforme 
determina o art. 3º, §3º, da Portaria Interministerial Nº 127/2008.

27. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

27.1.1. A OSC deverá tramitar mensalmente os seguintes documentos nas prestações 
de contas:

I. Documentos digitalizados referentes às despesas inseridas no sistema de acompa-
nhamento fi nanceiro de acordo com as Instruções contidas nos itens 23, 24, 25 e 26;

II. Extrato Mensal da conta corrente específi ca para movimentação dos recursos;

III. Extrato mensal da(s) conta(s) de aplicação fi nanceira;

IV. Folha de pagamento e resumo geral;

V. Folha de adiantamento de salário, se houver;

VI. Folha de rescisão de contrato e férias, se houver;

VII. Comprovante de recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento;

VIII. Comprovante de recolhimento do FGTS/GRF acompanhado da SEFIP;

IX. Comprovante de recolhimento do Imposto de renda retido na fonte sobre a folha 
de pagamento;

X. Demais recolhimentos de encargos retidos na folha de pagamento;
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XI. Comprovante de recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento;

XII. Notas fi scais de aquisição de produtos e ou serviços, acompanhadas do:

a. Validador da DANFE no caso de aquisição de produtos;

b. Para as Despesas com Serviços Terceirizados a Organização da Sociedade Civil 
deverá apresentar todos os documentos elencados no subitem 26.66 deste Termo de 
Referência;

XIII. Parecer do Conselho de Escola; 

XIV. Justifi cativa formal para esclarecimento de eventuais situações contrárias ao ex-
posto no Termo de Colaboração, que venham a ocorrer e possam gerar dúvidas na 
análise das contas, devidamente assinada pelo representante legal da OSC de acordo 
com o estatuto social;

XV. Durante toda a vigência da parceria deverão, obrigatoriamente, ser digitalizadas 
e inseridas no sistema de acompanhamento fi nanceiro  todos os encargos e demais 
despesas relacionadas aos funcionários , com o respectivo comprovante de recolhi-
mento, ou seja, INSS - FGTS/GRF acompanhada da relação de funcionários/SEFIP 
- IRRF, PIS sobre a folha de Pagamento, Contribuição Sindical, Assistencial, etc., bem 
como a folha de pagamento e o resumo geral.

XVI. Todos os contratos fi rmados e/ou aditivos com fornecedores deverão ser digitali-
zados no sistema de acompanhamento fi nanceiro no mês da sua formalização. 

XVII. Comprovante de depósito aos cofres públicos de eventual saldo devolvido du-
rante a vigência da parceria, ou, em caso de saldos não utilizados, ao fi nal da parceria, 
em conta bancária: Banco do Brasil, Agência: 4203-X, Conta-Corrente: 73.203-6. 

 28. DA   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO  

28.1. Anualmente, ou conforme demanda específi ca, a Organização da Sociedade 
Civil Colaboradora será informada, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
sobre a Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP.

28.2. A Prestação de Contas ao TCE/SP deverá ocorrer conforme publicação realizada 
no Diário Ofi cial do Município de Campinas em data oportuna.

 29. DO GERENCIAMENTO DA PARCERIA  

29.1. DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES:

O acompanhamento e supervisionamento contínuo da parceria pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO serão realizados pela Coordenadoria Setorial de Ad-
ministração de Gerenciamento de Convênios, atrelada ao Departamento Financeiro, 
pela Coordenadoria de Educação Básica, atrelada ao Departamento Pedagógico, Co-
ordenadoria de Nutrição e Coordenadoria de Arquitetura Escolar, atreladas ao Depar-
tamento de Apoio à Escola, devendo a OSC designar responsáveis das áreas pedagó-
gica e fi nanceira para igualmente acompanhá-lo e gerenciá-lo.

29.2. Compete ao Departamento Financeiro.

29.2.1. Transferir à OSC, os recursos de que trata a Cláusula 2.2 do Termo de Colabo-
ração, nas datas estipuladas, desde que:

I. As prestações de contas no sistema de acompanhamento fi nanceiro estejam regula-
res e tenha sido comprovada a aplicação dos recursos fi nanceiros vinculados à parceria 
e objeto pactuado;

II. Ao cumprimento das metas estabelecidas no subitem 16.2.1.1.V deste Termo de 
Referência.

29.2.2. Alterar, suspender ou cancelar o repasse dos recursos fi nanceiros quando a 
OSC:

I. Deixar de cumprir quaisquer das obrigações previstas no Termo de Colaboração;

II. Não cumprir o Plano de Trabalho aprovado;

III. Não seguir as orientações Termo de Referência Técnica e demais instruções da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

IV. Não apresentar a prestação de contas no prazo;

V. As contas apresentadas forem rejeitadas;

VI. Utilizar os recursos em desacordo com os critérios estabelecidos pelo Termo de 
Colaboração e pelo Termo de Referência Técnica;

VII. Retenção de recursos (descontos em folha de pagamento), sem o comprovante de 
repasse aos órgãos competentes;

VIII. Não apresentar e/ou manter a regularidade fi scal exigida na formalização desta 
parceria;

29.2.3. Qualquer dos motivos acima elencados não poderá ensejar na interrupção do 
atendimento aos alunos vinculados à presente parceria e demais atividades existentes 
na Unidade Educacional. 

29.3. Compete à Coordenadoria de Administração e Gerenciamento de Convênios do 
Departamento Financeiro:

29.3.1. Receber as prestações de contas apresentadas mensalmente pela OSC, por 
meio do sistema de acompanhamento fi nanceiro;

29.3.2. Analisar as prestações de contas apresentadas mensalmente pela OSC, por 
meio do sistema de acompanhamento fi nanceiro;

29.3.3. Fiscalizar a utilização dos recursos fi nanceiros, observando as cláusulas do 
Termo de Colaboração vigente;

29.3.4. Trabalhar em parceria com os NAED's, Coordenadoria de Educação Básica 
da Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria de Nutrição, Coordenadoria de 
Arquitetura Escolar, para todas as ações de acompanhamento, orientações e encami-
nhamentos relativos ao cumprimento do Termo de Colaboração;

29.3.5. Analisar e emitir parecer sobre as alterações no quadro de recursos humanos 
vinculado à parceria;

29.3.6. Solicitar a OSC toda documentação exigida pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo - TCE, referente a Prestação de Contas Anual;

29.3.7. Conferir e elaborar demais documentos exigidos pelo TCE referente a Presta-
ção de Contas anual;

29.3.8. Inserir nos sistemas do TCE todas as informações relativas às parcerias forma-
lizadas pela Secretaria Municipal de Educação com Organizações da Sociedade Civil.

29.4. Compete à Coordenadoria de Educação Básica:

29.4.1. Executar as ações centralizadas que envolvem o sistema de acompanhamento 
acadêmico (novas funcionalidades, orientações de uso e implementação, parametriza-
ção, planejamento, calendário, lista de espera, entre outros);

29.4.2. Trabalhar em parceria com os NAED's, a Coordenadoria de Administração e 
Gerenciamento de Convênios do Departamento Financeiro, Coordenadoria de Nutri-
ção e Coordenadoria de Arquitetura Escolar, para todas as ações de acompanhamento, 
orientações e encaminhamentos relativos ao cumprimento do Termo de Colaboração;

29.4.3. Realizar o planejamento anual das turmas de alunos em parceria com o NAED 
e OSC;

29.4.4. Analisar e emitir parecer sobre as solicitações das OSC no que compete às 
questões centralizadas;

29.4.5. Orientar e responder às consultas e dúvidas das equipes educativas dos 
NAED's, relativas aos Termos de Colaboração.

29.4.6. Realizar reuniões periódicas de orientação com presidentes e responsáveis pe-
dagógicos das OSC, que envolvam as ações e demandas centralizadas;

29.4.7. Realizar visitas na Unidade Educacional, em parceria com o NAED, sempre 
que necessário;

29.5. Compete a Coordenadoria de Nutrição - CONUTRI:

29.5.1. Planejar os cardápios, tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo, obe-
decendo às diretrizes estabelecidas pela Resolução FNDE/CD/FNDE Nº 38, de 16 de 
julho de 2009, e o cardápio padrão anual.

29.5.2. Licitar, receber, armazenar e distribuir os alimentos perecíveis e não perecí-
veis com ênfase em alimentos  in natura , respeitando a cultura alimentar regional e 
especifi cidades do calendário escolar, e atendendo às necessidades de cada categoria 
de acordo com a fase de desenvolvimento do aluno, tempo de permanência na uni-
dade educacional, as condições sociais da região e o calendário escolar, zelando pela 
qualidade dos produtos a serem adquiridos, bem como os cronogramas de entrega e o 
período de utilização dos mesmos.

29.5.3. Providenciar análises laboratoriais previstos em legislação pertinente ao tipo 
de alimento, sempre que necessário.

29.5.4. Assegurar que as normas de segurança alimentar, assim como as normas de 
operacionalização geral do Programa estejam sendo aplicadas nas cozinhas escolares, 
através de supervisão técnica por nutricionista habilitado.

29.5.5. Assegurar supervisão técnica por nutricionista habilitado também nos berçá-
rios existentes nas Unidades Educacionais, com orientação aos educadores quanto à 
padronização do cardápio normal e especial, introdução de novos alimentos e higiene.

29.5.6. Suprir o abastecimento de combustível, gás liquefeito de petróleo - GLP, e 
abastecer os produtos de para o uso da máquina de lavar louça, visando o preparo de 
refeições nas unidades educacionais, bem como, a higienização do local de trabalho, 
de modo a garantir o fornecimento das refeições nas unidades educacionais.

29.5.7. Adequar a quantidade de alimentos e o suprimento de GLP na medida em que 
ocorrer o aumento de demanda e inclusão de novas unidades educacionais, sem preju-
dicar a qualidade da alimentação escolar, durante a vigência do presente instrumento.

29.5.7.1. Disponibilizar a infraestrutura técnica e sanitária necessária nas Unidades 
Educacionais Municipais, de acordo com a legislação vigente, bem como equipamen-
tos e utensílios essenciais ao cumprimento dos trabalhos operacionais previstos neste 
Termo de Colaboração.

29.6. Compete à Coordenadoria de Arquitetura Escolar - CAE:

29.6.1. Orientar e autorizar serviços técnicos nas áreas de engenharia e arquitetura que 
se pretenda realizar nas dependências de imóveis pertencentes ou cedidos à Secretaria 
Municipal de Educação.

29.6.2. Realizar serviços de manutenção predial nos imóveis pertencentes à Secretaria 
Municipal de Educação, compreendendo serviços relativos a:

I. Alvenaria, cobertura, estrutura, fundação, muros; gradis;

II. Instalação elétrica - circuito de alimentação de força e de iluminação;

III. Sistema hidráulico, esgoto e drenagem;

IV. Calhas e condutores pluviais;

V. Manutenção das Instalações do sistema de gás e fogões;

VI. Limpeza e desentupimento de caixas de gordura e rede interna de esgoto;

VII. Manutenção de serralheria;

VIII. Manutenção de  playground ;

IX. Manutenção e recarga de extintores.

29.6.3. Instalar e fazer manutenção de sistemas de alarmes de intrusão;

29.6.4. Gerenciar serviço de controle de pragas urbanas (desinsetização, desratização);

29.6.5. Intermediar contato com a Secretaria de Infraestrutura para assuntos relativos 
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à garantia de obra em prédios recém-construídos.

29.7. Compete ao Representante Regional:

29.7.1. Designar supervisores educacionais para realizar acompanhamento pedagógi-
co nas Unidades Educacionais; 

29.7.2. Encaminhar à Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de 
Convênios, os relatórios trimestrais e fi nal de acompanhamento da unidade educacio-
nal cogerida, elaborados pela supervisão.

29.8. Compete ao Supervisor Educacional:

29.8.1. ealizar visitas periódicas nas Unidades Educacionais, constante de seu bloco 
de atuação, para orientar e observar o cumprimento do Plano de Trabalho aprovado 
quando da celebração Termo de Colaboração, considerando o disposto neste Termo;

29.8.2. Orientar e dirimir dúvidas da equipe gestora da OSC;

29.8.3. Participar do planejamento anual das turmas de crianças, sob a coordenação da 
Coordenadoria de Educação Básica;

29.8.4. Analisar e emitir parecer sobre as solicitações de alteração em atividades rela-
tivas ao desenvolvimento do Projeto Pedagógico;

29.8.5. Analisar e emitir parecer sobre as alterações no quadro de recursos humanos 
vinculado à parceria;

29.8.6. Analisar e emitir parecer sobre as solicitações para saídas de estudo do meio 
e transporte de alunos.

29.8.7. Orientar a elaboração e zelar pelo cumprimento do Calendário Letivo, de acor-
do com legislação própria.

29.8.8. Elaborar relatório técnico trimestral de monitoramento e avaliação da parceria 
e relatório fi nal relativo à execução do objeto do Termo de Colaboração obedecendo 
ao seguinte cronograma anual:

I. 1°trimestre - referente aos meses de fevereiro, março e abril, até 30 de maio;

II. 2°trimestre - referente aos meses de maio, junho e julho, até 31 de agosto; 

III. 3° trimestre - referente aos meses de agosto, setembro e outubro, até 31 de no-
vembro;

IV. 4º trimestre e Relatório Final - referente ao período compreendido entre janeiro e 
fevereiro do ano subsequente, até 28 de fevereiro.

29.8.8.2. Somente o relatório do item 29.8.8.1.IV deverá ser usado como base para o 
parecer técnico enviado à Comissão de Monitoramento e Avaliação.

 30. DA COMUNICAÇÃO 

30.1. Os meios de comunicação ofi ciais entre a Organização da Sociedade Civil, co-
laboradora na cogestão da Unidade Educacional, e os setores da Secretaria Municipal 
de Educação são:

I. E-mail;

II. Software de comunicação, pela internet, que utiliza textos, voz e/ou vídeo;

III. Telefone;

IV. Ofícios em papel timbrado da OSC direcionados ao setor de interesse.

30.2.. A comunicação entre a Organização da Sociedade Civil, e os setores listados 
no Item 290 deste Termo de Referência Técnica deverá ter, como intermédio, o Nú-
cleo de Ação Educativa Descentralizado - NAED ao qual a Unidade Educacional está 
vinculada.

30.3. Quando o meio de comunicação 30.1.1.1.I for utilizado, mesmo que o teor do 
assunto não esteja diretamente ligado à competência técnica do NAED, o mesmo, 
ainda assim, deverá ter seu endereço de e-mail colocado em cópia na mensagem, para 
que possa se manter atualizado das situações tratadas.

30.4. Quando o meio de comunicação 30.1.1.1.IV for utilizado, mesmo que o teor do 
assunto não esteja diretamente ligado à competência técnica do NAED, é preferível 
que seja o Ofício seja endereçado a ele primeiramente, onde, de acordo com a neces-
sidade, encaminhará para o setor competente já com suas considerações, fazendo com 
que se mantenha atualizado das situações tratadas.

30.5. A Organização da Sociedade Civil, preferencialmente, deve manter a comunica-
ção com os setores e representantes da Secretaria Municipal de Educação por meio de 
seus prepostos e/ou seus Representantes Legais.

 31. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Organização da Sociedade Civil poderá, de acordo com sua necessidade/conveniên-
cia, manter profi ssional administrativo, da equipe de apoio vinculada ao Plano de Tra-
balho da parceria, executando atividades, pertinentes à mesma, fora das dependências 
da Unidade Educacional, desde que haja prévia autorização da Secretaria Municipal 
de Educação.
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ANEXO III - MODELO K

ÓRGÃO REPASSADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE DE RECUROS: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: XX/201X

ANEXO III MODELO L

QUADRO SÍNTESE DA ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS (PROFESSORES E MONITORES)

TURMA PERÍODO
PROFISSIONAIS

PROFES-
SOR

CARGA 
HORÁRIA MONITOR CARGA 

HORÁRIA

EX: AG I A M, T OU I *

NOME DO 
PROF. QUE 
ATUA NES-
SA TURMA, 

NO 
PERÍODO 

INDICADO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 
DO PRO-
FESSOR

NOME 
DO(S) 

MONITOR 
(ES) QUE 
ATUA(M) 

NESSA 
TURMA NO 
PERÍODO 

INDICADO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 
DO(S) MO-
NITORES

NÚMERO 
DE ALU-
NOS DA 
TURMA

* INDICAR O PERÍODO DE ACORDO COM A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. SE A TURMA POS-
SUIR PROFISSIONAIS DIFERENTES NO PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE, INSERIR A TURMA 
DUAS VEZES ALTERANDO O PERÍODO (M E T) PARA INFORMAR TODOS OS PROFISSIONAIS 
QUE TRABALHAM NESSA TURMA DURANTE O DIA. SE OS PROFISSIONAIS FOREM O MESMO 
DURANTE O DIA TODO INDICAR I (INTEGRAL) NO PERÍODO.

ANEXO III - MODELO M 
 
 

QUADRO GERAL DE PROFISSIONAIS (RECURSOS HUMANOS) VINCULADOS À PARCERIA
 
 

A (NOME DA OSC) vem por este, declarar relação de funcionários que estão vinculados à parceria firmada com a Secretaria Municipal de 

Educação:

 

Gestão e Apoio: 

ORDEM NOME DO FUNCIONÁRIO FUNÇÃO ESCOLARIDADE/
FORMAÇÃO 

DATA DE 
ADMISSÃO 

REGIME 
TRABALHISTA 

CARGA HORÁRIA 
MENSAL SALÁRIO 

01        

02        

03        
 

Docentes: 

ORDEM NOME DO FUNCIONÁRIO FUNÇÃO ESCOLARIDADE/
FORMAÇÃO 

DATA DE 
ADMISSÃO 

REGIME 
TRABA
LHISTA 

CARGA 
HORÁRIA 
MENSAL 

SALÁRIO HORÁRIO DE 
TRABALHO 

DIA E 
HORÁRIO 

DE 
FORMAÇÃO 

01          

02          

03          

 

 

 

 

ANEXO III - MODELO N
QUADRO DE METAS E INDICADORES DE QUALIDADE

ITEM META INDICADORES AÇÕES 
RES-

PONSÁ-
VEIS

CRO-
NO-

GRAMA

I

ELABORAÇÃO DE UM 
PROJETO PEDAGÓGI-
CO QUE ORGANIZE 
AS AÇÕES EDUCACIO-
NAIS RESULTANTES 
DA REFLEXÃO E 
INTERAÇÃO DE UM 
COLETIVO DE EDUCA-
DORES, CRIANÇAS E 
FAMÍLIAS, NO MOVI-
MENTO DE PENSAR E 
FAZER COM O OUTRO, 
COM O CONHECIMEN-
TO E COM A CULTURA.

– ESCUTA E ACOLHIMEN-
TO DA DIVERSIDADE DE 
OPINIÕES E SUGESTÕES 
DOS DIVERSOS COLETIVOS 
NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
PROPOSTA EDUCATIVA 
QUE TENHA COMO FOCO A 
CRIANÇA 
– CONSTRUÇÃO DE PROPÓ-
SITOS EDUCATIVOS QUE 
CONTEMPLEM AS CARACTE-
RÍSTICAS E/OU NECESSI-
DADES DA COMUNIDADE 
ATENDIDA;
– ELABORAÇÃO DE PLANOS 
DE ENSINO ESPECÍFICOS DE 
CADA TURMA EM CONSO-
NÂNCIA COM OS PROPÓ-
SITOS EDUCATIVOS, AS 
CARACTERÍSTICAS DO GRU-
PO DE CRIANÇAS E QUE RE-
VELE INTENCIONALIDADES 
PEDAGÓGICAS DEFINIDAS 
PELOS EDUCADORES, NA 
RELAÇÃO COM O PENSAR E 
FAZER COM AS CRIANÇAS E 
SUAS FAMÍLIAS, 

II

PROMOÇÃO DE UMA 
EDUCAÇÃO INTEGRA-
DORA E INCLUSIVA, 
DE QUALIDADE SO-
CIAL, VOLTADA PARA 
A VIDA NA SOCIEDA-
DE E NA CULTURA, 
TENDO EM VISTA O 
PAPEL DA ESCOLA 
NA DISSEMINAÇÃO 
E PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTOS

PROPOR AÇÕES EDUCACIO-
NAIS QUE GARANTAM:
– RELAÇÕES SOCIAIS E CUL-
TURAIS DA CRIANÇA COM A 
VIDA E COM O MUNDO, QUE 
INCLUEM DIFERENTES GÊ-
NEROS TEXTUAIS E FORMAS 
DE EXPRESSÃO: CORPO-
RAL, GESTUAL, VERBAL, 
PLÁSTICA, DRAMÁTICA E 
MUSICAL; 
– VIVÊNCIAS NARRATI-
VAS DE APRECIAÇÃO E 
INTERAÇÃO, INDIVIDUAL 
E COLETIVAMENTE, COM 
A LINGUAGEM ORAL 
E ESCRITA, EM MEIO A 
DIFERENTES SUPORTES E 
GÊNEROS TEXTUAIS ORAIS 
E ESCRITOS, NO CONTEXTO 
DAS PRÁTICAS SOCIAIS; 
– RELAÇÕES QUANTITATI-
VAS, MEDIDAS, FORMAS 
E ORIENTAÇÕES ESPAÇO 
TEMPORAIS A PARTIR DE 
CONTEXTOS SIGNIFICA-
TIVOS QUE RECRIAM AS 
PRÁTICAS SOCIAIS DA VIDA 
DA CRIANÇA, DA FAMÍLIA, 
DOS EDUCADORES E DA 
COMUNIDADE; 
– RELAÇÕES COM VARIA-
DAS FORMAS DE EXPRES-
SÕES ARTÍSTICAS: MÚSICA, 
ARTES PLÁSTICAS E GRÁFI-
CAS, CINEMA, FOTOGRAFIA, 
TEATRO, LITERATURA E 
DANÇA; 
– VIVÊNCIAS ÉTICAS E 
ESTÉTICAS COM OUTRAS 
CRIANÇAS E GRUPOS, DIA-
LOGANDO COM A DIVERSI-
DADE HUMANA, SOCIAL E 
CULTURAL; 
– PROMOÇÃO DE VIVÊNCIAS 
COM O CONHECIMENTO E A 
CULTURA, QUE EXPLOREM 
E ESTIMULEM A SOCIALI-
ZAÇÃO ENTRE SUJEITOS E 
GRUPOS, POR MEIO DE UMA 
EDUCAÇÃO INTEGRADORA 
E INCLUSIVA QUE RES-
PONDA ÀS NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS DE TODAS 
AS CRIANÇAS DE DIFEREN-
TES CONDIÇÕES FÍSICAS, 
SENSORIAIS, INTELECTUAIS 
E EMOCIONAIS, CLASSES 
SOCIAIS, CRENÇAS, ETNIAS, 
GÊNEROS, ORIGENS E CON-
TEXTOS SOCIOCULTURAIS E 
ESPACIAIS, QUE SE ENTRE-
LAÇAM NA VIDA SOCIAL; 
– INTERAÇÕES QUE PER-
MITAM A AUTONOMIA DA 
CRIANÇA NO PENSAR E 
FAZER COM O OUTRO, NO 
CUIDADO PESSOAL, NA 
AUTO-ORGANIZAÇÃO, NA 
SAÚDE, NUTRIÇÃO E BEM-
-ESTAR; 
– RELAÇÕES COM O MUNDO 
FÍSICO E SOCIAL, CONSIDE-
RANDO O CONHECIMENTO 
DA BIODIVERSIDADE E A 
NECESSIDADE DE SUA PRE-
SERVAÇÃO PARA A VIDA, NO 
CUIDADO CONSIGO, COM O 
OUTRO E COM A NATUREZA; 
– INTERAÇÕES COM AS MA-
NIFESTAÇÕES E TRADIÇÕES 
CULTURAIS, ESPECIALMEN-
TE AS BRASILEIRAS;
– USO DE RECURSOS TEC-
NOLÓGICOS E MIDIÁTICOS 
ARTICULADOS A PRÁTICAS 
SOCIAIS QUE AMPLIEM AS 
VIVÊNCIAS DAS CRIANÇAS 
COM O CONHECIMENTO E A 
CULTURA. 

III
IMPLEMENTAÇÃO DA 
GESTÃO DEMOCRÁ-
TICA

ELABORAÇÃO E ATUALI-
ZAÇÃO COLETIVAS DO PP 
COM A PARTICIPAÇÃO DOS 
DIVERSOS SEGMENTOS.
ATUAÇÃO DOS COLEGIADOS 
NA TOMADA DE DECISÕES.

IV

MANUTENÇÃO DE 
100% DO QUADRO DE 
PESSOAL APROVADO 
NO PLANO DE TRA-
BALHO

QUADRO DE PESSOAL 
COMPLETO DESCRITO NO 
RELATÓRIO TRIMESTRAL 
DA UE ENCAMINHADO AO 
NAED

V

REALIZAÇÃO DE 
100% DOS ENCON-
TROS SEMANAIS 
DAS DUAS HORAS 
CONSECUTIVAS PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
DO PLANO DE FOR-
MAÇÃO.

ATAS DE TODOS OS ENCON-
TROS DE FORMAÇÃO DE-
SENVOLVIDOS NO PERÍODO.

VI
CUMPRIMENTO DAS 
DISPOSIÇÕES DA SME 
SOBRE CALENDÁRIO 
ESCOLAR 

CUMPRIMENTO DE 200 DIAS 
LETIVOS
ATENDIMENTO ÀS ORIEN-
TAÇÕES DO SUPERVISOR 
EDUCACIONAL

VII
ATINGIR NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 
IGUAL OU MAIOR DO 
QUE SATISFATÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE DO 
PLANEJAMENTO FINANCEI-
RO - IPF

VIII
ATINGIR NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 
IGUAL OU MAIOR DO 
QUE SATISFATÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE 
DE EXECUÇÃO DO AJUSTE 
E GERENCIAMENTO DO 
RECURSO - IEG
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IX
ATINGIR NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 
IGUAL OU MAIOR DO 
QUE SATISFATÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
- IPC

X
ATINGIR NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 
IGUAL OU MAIOR DO 
QUE SATISFATÓRIO

ÍNDICE DE QUALIDADE AD-
MINISTRATIVA/FINANCEIRA 
TOTAL

A METODOLOGIA APLICADA NOS ÍNDICES DOS ITEMS VII, VIII, IX E X ESTÁ INDICADA A OR-
DEM DE SERVIÇO N.º 03/2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
ANEXO III MODELO O

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO:
CNPJ DA INSTITUIÇÃO:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:
TELEFONE DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:
EMAIL DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

LISTAGEM DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM 
APRESENTADOS APÓS RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO

CHECK LIST
INSTITUIÇÃO SME

1
CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES REGIS-
TRADAS EM CARTÓRIO, QUE DEVEM ESTAR EM CONFORMI-
DADE COM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI Nº 
13.019/14;

2

DOCUMENTO(S) QUE DEMONSTRE(EM)/COMPROVE(EM) 
AS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL QUANDO FOREM NECESSÁRIAS PARA 
REALIZAÇÃO DO OBJETO PACTUADO ATRAVÉS DE: CÓPIA DA 
PORTARIA DE CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE FUN-
CIONAMENTO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMITIDA 
PELA SME E CÓPIA DO AVCB ATUAL OU;
B.2) NÚMERO DO PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO,
B.3) CÓPIA DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO 
OU LAUDO TÉCNICO FORNECIDO POR ENGENHEIRO QUE 
COMPROVE A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES;

3
DECLARAÇÃO SOBRE AS INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MA-
TERIAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL QUANDO 
FOREM NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO PAC-
TUADO CONFORME ANEXO III – MODELO A;

4
REGIMENTO ESCOLAR, REDIGIDO COM BASE NA RESOLUÇÃO 
CME Nº 01/2010 PUBLICADA EM 12/06/2010 NO DIÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

5

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL 
DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ, TANTO DA MATRIZ, QUANTO DE 
EVENTUAL(IS) FILIAL(IS) EXECUTORA(S) DA ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL A SER OBTIDA NO ENDEREÇO ELETRÔ-
NICO HTTP://WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/PESSOAJURI-
DICA/CNPJ/CNPJREVA/CNPJREVA_SOLICITACAO.ASP

6

CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO FUNDO DE GARAN-
TIA POR TEMPO DE SERVIÇO – CRF – FGTS, TANTO DA MA-
TRIZ, QUANTO DE EVENTUAL(IS) FILIAL(IS) EXECUTORA(S) 
DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, A SER (EM) OBTIDA 
(S) NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTPS://WEBP.CAIXA.GOV.
BR/CIDADAO/CRF/FGECFSCRITERIOSPESQUISA.ASP

7

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS TRABALHIS-
TAS – CNDT, TANTO DA MATRIZ, QUANTO DE EVENTUAL (IS) 
EXECUTORA(S) DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, A 
SER OBTIDA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.TST.
JUS.BR/CERTIDAO; 

8
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO A SER OBTIDA 
NO ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.DIVIDAATIVA.PGE.
SP.GOV.BR/DA-IC-WEB/INICIO.DO;

9

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS RELATIVOS A 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA 
UNIÃO, A SER OBTIDA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://
WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTI-
DAO/CNDCONJUNTASEGVIA/NICERTIDAOSEGVIA.ASP?TIPO=1

10

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITO DE QUALQUER 
ORIGEM (CND MUNICIPAL), TANTO DA MATRIZ, QUANTO DE 
EVENTUAL(IS) FILIAL(IS) EXECUTORA(S) DA ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, A SER OBTIDA NO ENDEREÇO ELE-
TRÔNICO HTTP://CERTIDAOQUALQUERORIGEM.CAMPINAS.
SP.GOV.BR;

11

CÓPIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC, 
TANTO DA MATRIZ, QUANTO DE EVENTUAL(IS) FILIAL(IS) 
EXECUTORA(S) DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 
A SER OBTIDO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 
CONFORME ORIENTAÇÕES NO ENDEREÇO ELETRÔNICO 
HTTP://WWW.CAMPINAS.SP.GOV.BR/LICITACOES/CADASTRO.
PHP

12
CÓPIA DA ÚLTIMA ATA DE ELEIÇÃO QUE CONSTE A DIREÇÃO 
ATUAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL REGISTRA-
DA EM CARTÓRIO, QUE COMPROVE SUA REGULARIDADE 
JURÍDICA

13 COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DE ONDE A ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL ESTÁ INSTALADA

14
CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DO(S) REPRESENTANTE(S) 
LEGAL(IS) DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL COM 
PODERES PARA ASSINATURA DO EVENTUAL TERMO DE 
COLABORAÇÃO

15

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA EN-
TIDADE, COM ENDEREÇO RESIDENCIAL, NÚMERO E ÓRGÃO 
EXPEDIDOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE E NÚMERO DE 
REGISTRO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF DA SE-
CRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB DE CADA 
UM DELES ANEXO III MODELO B

16

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO NÃO CONTRATARÁ, PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS, AGENTE POLÍTICO DE PODER, MEM-
BROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU 
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA MESMA ESFERA 
GOVERNAMENTAL CELEBRANTE, E SEUS  RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, COMPANHEIROS OU PARENTES EM LINHA RETA, 
COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O SEGUNDO GRAU, 
BEM COMO SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO SALVO NAS 
HIPÓTESES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME ANEXO 
III – MODELO C;

17

DECLARAÇÃO INFORMANDO A INEXISTÊNCIA, NOS CARGOS 
DE DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO, DE MEMBRO DE PODER 
PÚBLICO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DIRIGENTE DE 
ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA 
OU INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, ESTENDENDO-SE 
A VEDAÇÃO AOS RESPECTIVOS CÔNJUGES OU COMPANHEI-
ROS, BEM COMO PARENTES EM LINHA RETA, COLATERAL OU 
POR AFINIDADE, ATÉ O SEGUNDO GRAU, CONFORME ANEXO 
III – MODELO D;

18

DECLARAÇÃO DE QUE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, CONFORME ANEXO III – MODELO E:
S.1) NÃO TEVE AS CONTAS REJEITADAS PELA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, QUE NÃO TENHAM 
SIDO SANADAS E/OU QUITADOS OS DÉBITOS, RECONSIDE-
RADA OU REVISTA A DECISÃO DE REJEIÇÃO, OU AINDA A 
REFERIDA DECISÃO ESTEJA PENDENTE DE RECURSO COM 
EFEITO SUSPENSIVO;
S.2) NÃO FOI PUNIDA COM NENHUMA DAS SANÇÕES ESTABE-
LECIDAS NAS ALÍNEAS “A” A “D” DO INCISO V, DO ARTIGO 39, 
DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, NEM ESTÁ EM CUMPRIMENTO 
DE PENALIDADE PASSÍVEL DE IMPEDIMENTO DE CELEBRA-
ÇÃO DE PARCERIAS;
S.3) NÃO TEVE CONTAS DE PARCERIAS JULGADAS IRREGU-
LARES OU REJEITADAS POR TRIBUNAL OU CONSELHO DE 
CONTAS DE QUALQUER ESFERA DA FEDERAÇÃO, EM DECI-
SÃO IRRECORRÍVEL, NOS ÚLTIMOS 8 (OITO) ANOS.

19

DECLARAÇÃO, CONFORME ANEXO III – MODELO F, DE QUE 
NÃO HÁ, DENTRE OS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, PESSOAS:
T.1) CUJAS CONTAS RELATIVAS A PARCERIAS TENHAM SIDO 
JULGADAS IRREGULARES OU REJEITADAS POR TRIBUNAL 
OU CONSELHO DE CONTAS DE QUALQUER ESFERA DA 
FEDERAÇÃO, EM DECISÃO IRRECORRÍVEL, NOS ÚLTIMOS 8 
(OITO) ANOS;
T.2) JULGADAS RESPONSÁVEIS POR FALTA GRAVE E INABILI-
TADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUN-
ÇÃO DE CONFIANÇA, ENQUANTO DURAR A INABILITAÇÃO;
T.3) CONSIDERADAS RESPONSÁVEIS POR ATO DE IMPROBI-
DADE, ENQUANTO DURAREM OS PRAZOS ESTABELECIDOS 
NOS INCISOS I, II E III, DO ARTIGO 12, DA LEI FEDERAL Nº 
8.429, DE 02 DE JUNHO DE 1992.

20
DECLARAÇÃO INFORMANDO NÚMERO DA AGÊNCIA E 
CONTA-CORRENTE, EM BANCO PÚBLICO, ESPECÍFICA PARA A 
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ORIUNDOS DO 
PRESENTE EDITAL, CONFORME ANEXO III – MODELO G;

21
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS VEDAÇÕES PREVIS-
TAS NOS INCISOS I E II, ALÍNEAS “A” E “B”, DO ART. 2º DO 
DECRETO MUNICIPAL N.º 16.215/2008, CONFORME ANEXO III 
– MODELO H;

22
TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DE SENHA DO 
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, CONFORME 
ANEXO III – MODELO I;

23
DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS FINAN-
CEIRO E PEDAGÓGICO PELO AJUSTE, CONFORME ANEXO III 
– MODELO J.
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 
 Processo Administrativo:  2016/10/14192
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação 
 Objeto:  Reajuste de Contrato de Gestão do CEI Bem Querer Prefeito Francisco Ama-
ral.

À vista dos documentos e informações acostados no presente protocolado, mediante 
subitem 2.2.2. "Do Reajuste dos Valores Contratados" do Edital de Chamamento Pú-
blico (fl .493) e com a competência conferida pelo Decreto Municipal nº 18.099/2013 
e suas alterações,  AUTORIZO  em favor da OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO:

1. O Reajuste do Contrato de Gestão nº 072/2016 em 4,67%, conforme indicado à fl s. 
1159 e 1160, a partir de 18/04/2019; 

2. A despesa complementar no valor de R$ 193.531,55 (cento e noventa e três mil 
quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), devendo onerar a dotação 
do presente exercício o valor de R$ 85.177,97 (oitenta e cinco mil cento e setenta e 
sete reais e noventa e sete centavos). 

À CSFA/DAJ para as devidas anotações, após retorne a Secretaria de Educação.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
  

 PORTARIA NAED LESTE N°04, DE 14 DE JUNHO DE 
2019   

 A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada Leste, fundamentada na Resolução SME/FUMEC nº 04, de 
18 de julho de 2007, art. 3º, Inciso III e considerando a Resolução nº 16, de 28 de 
novembro de 2018, expede a seguinte Portaria:
Art. 1° Ficam homologados os Projetos Pedagógicos das Unidades Educacionais:
I - CEI Lions Club Campinas Norte;
II - CEI São Francisco de Assis;
III - CEI Brígida Chinaglia Costa;
IV - CEI Casinha Feliz;
V - CEI Profª Gessy Gabriel Martins de Camargo;
VI - CEI São João Batista;
VII - CEI Dona Julia dos Santos Dias;
VIII - CEI Alexandre Sartori Faria;
IX - CEI Dr. Perseu Leite de Barros;
X - CEI Prefeito Lafayette Álvaro de Souza Camargo;
XI - CEI Profª Zuleika Hellmeister Novaes;
XII - CEI Prof. José Villagelin Neto;
XIII - CEI Prefeito Rafael Andrade Duarte;
XIV - CEI Presidente Arthur Bernardes;
XV - CEI Prof. Hilton Federicci;
XVI - CEI Fadinha Azul;
XVII - CEI Recanto da Alegria;
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XVIII - CEI Isaura Roque Quércia;
XIX - EMEF/EJA Presidente Floriano Peixoto;
XX - EMEF/EJA Angela Cury Zákia;
XXI - CEMEFEJA Prof. Sérgio Rossini;
XXII - CEMEFEJA/EMEF Paulo Freire;
XXIII - EMEF Orlando Carpino;
XXIV - EMEF Maria Luiza Pompeo de Camargo; e
XXV - EMEF Leonor Savi Chaib.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao início do ano letivo de 2019.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ANGELA SIMONE FAQUINI COSTA 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 
  

 PORTARIA NAED NORTE N° 31, DE 13 DE JUNHO DE 
2019 (PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO EM 14/06/2019) 
 REPUBLICADA POR CONTER ALTERAÇÕES 

 A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada da Região Norte, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 20, da Resolução SME nº 04, de03 de julho de 2018, e à vista do parecer exarado 
pela comissão nomeada pela portaria Naed Norte nº 14, de 21 de fevereiro de 2019, 
conforme Protocolo n° 2018/10/42070,
RESOLVE:
Art. 1° Homologar, conforme anexo único, as alterações do Regimento Escolar Pró-
prio da escola privada de Educação Infantil PARQUE INFANTIL CATATAU LTDA-
-ME, CNPJ nº 46.237.301/0001-34, situada na Rua Frei Manoel Ressureição, nº 615, 
Jardim Guanabara, CEP: 13.024-500, no Município de Campinas, Estado de São Pau-
lo, abrangida pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2020 e revoga a portaria 
NAED Norte nº 11, de 26 de março de 2014.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 GISELLE ALESSANDRA MARCHI 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 
  ANEXO ÚNICO 

 REGIMENTO ESCOLAR PRÓPRIO 
 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CATATAU 

 TÍTULO I  
 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 CAPÍTULO I  
 DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

Art. 1º A unidade educacional denominada ESCOLA INFANTIL CATATAU, supervisionada pelo sistema Muni-
cipal de Ensino de Campinas, nos termos da legislação vigente, situa-se na Rua Frei Manoel da Ressurreição, nº 
615/625, Bairro Jardim Guanabara, CEP 13.073-027, sob o CNPJ 46.237.301/0001-34.
Parágrafo único. Para fi ns deste Regimento Escolar, doravante PARQUE INFANTIL CATATAU SOCIEDADE 
SIMPLES LTDA.-ME será denominada Escola de Educação Infantil Catatau.
Art. 2º A Escola de Educação Infantil Catatau mantém curso específi co, oferecido às crianças de 4 (quatro) meses 
a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, em período da manhã, período da tarde, período integral e período 
especial, nos termos das legislações federais e municipais vigentes.

 TÍTULO II 
 DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 CAPÍTULO I 
 OBJETIVO GERAL 

Art. 3ºA Escola de Educação Infantil Catatau tem por objetivo geral proporcionar o desenvolvimento integral das 
crianças, nos aspectos motor, afetivo, social e cognitivo, de maneira complementar ao papel da família e da comu-
nidade, investindo na individualidade delas, com o intuito de torná-las autônomas, criativas e críticas.
Parágrafo único. Para a Escola de Educação Infantil Catatau a criança é o centro do processo educativo, sujeito 
histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, produzindo cultura.

 CAPÍTULO II 
 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS E DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Art. 4º A proposta pedagógica da Escola de Educação Infantil Catatau tem como objetivos específi cos garantir à 
criança:
I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens por 
meio da experimentação de diferentes linguagens e de novas tecnologias; 
II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confi ança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e 
à interação com outras crianças e adultos;
III - as necessidades infantis, propiciando a oportunidade de desenvolver de maneira heterogênea as aptidões e 
habilidades nos diferentes estágios de desenvolvimento;
IV - o estabelecimento de vínculos afetivos e de trocas, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente 
suas possibilidades de integração social respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e de cola-
boração;
V - o respeito aos valores da família no que diz respeito à educação, desde que não sejam fundamentalmente con-
traditórios com a orientação adotada pela equipe pedagógica;
VI - o ensino planejado, elaborado e ministrado em caráter coletivo.
Art. 5º A proposta pedagógica da Escola de Educação Infantil Catatau procura assegurar:
I - as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
II - a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere a bens 
culturais e às possibilidades de vivências da infância;
III - a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometida com a ludicidade, a demo-
cracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de denominação etária, socioeconômica, 
étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;
IV - a educação em sua integridade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indispensável ao processo edu-
cativo;
V - a individualidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocul-
tural da criança;
VI - o reconhecimento das especifi cidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promo-
vendo interações entre as crianças da mesma idade e entre crianças de diferentes idades;
VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referências 
das Turmas e à unidade educacional;
VIII - a acessibilidade aos espaços da unidade educacional, materiais, objetos, brinquedos e instruções para todas 
as crianças, inclusive as com defi ciência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/ super-
dotação;
IX - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, 
asiáticos, europeus e de outros países da América;
X - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com a história e as culturas africanas, 
afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação;
XI - a dignidade da criança como pessoa humana e proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica 
e negligência no interior da unidade educacional ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de 
violação para as instâncias competentes;
XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de sua forma de organi-
zação e a corresponsabilidade na educação das crianças;
XIII - o estabelecimento de uma relação afetiva com a comunidade local e a consideração dos saberes.

 CAPÍTULO III 
 DO PROJETO PEDAGÓGICO 

Art. 6º O Projeto Pedagógico é o documento que registra o compromisso público da comunidade escolar em aper-
feiçoar, continuadamente, a educação ofertada na Escola de Educação Infantil Catatau.
Art. 7º O Projeto Pedagógico da Escola de Educação Infantil Catatau:
I - é elaborado de acordo com Resolução específi ca da Secretaria Municipal da Educação, SME, publicada no 
Diário Ofi cial do Município;
II - é homologado pela autoridade competente, e tem validade de 4 (quatro) anos;
III - é atualizado anualmente de acordo com as orientações expedidas pela SME;
IV - fi ca à disposição de toda a comunidade escolar.

 CAPÍTULO IV 
 DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 Art. 8º  Na Educação Infantil, a avaliação do trabalho pedagógico e do desenvolvimento das crianças é contínua 
e procura garantir:
I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;
II - a realização de múltiplos registros por adultos e crianças;
III - a continuidade do processo educativo por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos 
de transição vividos pelas crianças;
IV - o registro dos saberes dos alunos por meio de Fichas de avaliação descritiva;
V - a refl exão do professor sobre o processo de aprendizagem, levando em conta as condições oferecidas por ele 
e pela escola;
VI - o instrumento para a consecução da Proposta Pedagógica, propiciando a aprendizagem contínua e a evolução 
do aluno;
VII - a transparência nos seus propósitos e nos seus critérios;
VIII -a abrangência dos aspectos motor, afetivo, social e cognitivo do aluno (visão global do mesmo), envolvendo 
todos os momentos do processo ensino-aprendizagem.
§ 1° A avaliação não implica em procedimento de seleção, promoção ou classifi cação.
§ 2° As fi chas de Avaliação Descritiva, são apresentadas trimestralmente aos pais.

 TÍTULO III 
 DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA 

 CAPÍTULO I 
 DA NOMENCLATURA E ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 

Art. 9º A Escola de Educação Infantil Catatau se mantém organizada da seguinte forma:
I - Agrupamento I (Berçário e Maternalzinho);
II - Agrupamento II (Maternal I e II);
III -Agrupamento III (Pré I e II).
Art. 10.A Escola de Educação Infantil Catatau oferta os seus cursos em período da manhã, período da tarde, período 
integral e período especial.
§ 1 ° Considera-se período integral a jornada com duração igual ou superior a 8 (oito) horas diárias, e considera-se 
meio período (manhã ou tarde) a jornada de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.
§ 2° A matrícula em período integral é decorrente de uma decisão dos pais ou responsáveis pela criança.
§ 3° O período integral funciona de acordo com as necessidades de cada família, tendo o número de horas e os 
horários de entrada e saída fl exíveis.

 CAPÍTULO II 
 DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Art. 11. A Escola elaborará o seu calendário escolar, integrando-o ao Projeto Pedagógico, baseando-se na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) submetendo-se ao órgão competente para homologação.
Art. 12. O calendário escolar deverá conter, no mínimo:
I - 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar;
II - período de férias e de recesso escolar;
III - reuniões pedagógicas e de pais e mestres;
IV - período de elaboração e/ou reformulação do Projeto Pedagógico;
V - período de planejamento geral e avaliação institucional.
Art. 13. O período de férias escolares coincide com o período de férias dos professores, ou seja, 30 dias no mês 
de julho.
Parágrafo único. O recesso escolar poderá ocorrer entre os meses de dezembro e janeiro.

 CAPÍTULO III 
 DA MATRÍCULA E DA TRANSFERÊNCIA 

Art. 14. A matrícula é contínua ao longo do ano e requer o comparecimento dos pais ou responsável na Escola.
Art. 15. No ato da matrícula o interessado deve apresentar a seguinte documentação, original e cópias:
I - certidão de nascimento ou documento de identidade, RG da criança e dos pais ou responsáveis;
II - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
III - comprovante de endereço, preferencialmente conta de água ou luz;
IV - carteira de vacinação atualizada;
V - 2 fotos 3x4;
VI - cópia da Carteira do Convênio Médico, quando for o caso.
§1° As cópias apresentadas serão arquivadas no prontuário da criança.

Art. 16. A transferência da criança pode ocorrer a qualquer época do ano letivo, mediante solicitação do respon-
sável legal da criança.
§1° Para a transferência de crianças matriculadas na idade obrigatória na Educação infantil, é necessário que os pais 
apresentem uma declaração de existência de vaga na escola de destino.
§2° A criança pode permanecer matriculada na unidade educacional de origem enquanto aguarda a transferência 
para outra unidade educacional.
Parágrafo único. As vagas disponibilizadas e remanescentes serão apenas para os pais/responsáveis que efetuaram 
cadastro na Unidade de Educação Infantil.

 CAPÍTULO IV 
 DA FREQUÊNCIA 

Art. 17. A frequência da criança de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade deve ser controlada diariamente pelo pro-
fessor e registrada em diário de classe, de acordo com a legislação vigente.
§ 1° As ausências das crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade, a partir de 5(cinco) dias consecutivos, devem 
ser justifi cados pelos pais ou responsáveis.
§ 2° As ausências não justifi cadas devem ser notifi cadas ao Conselho Tutelar pela equipe gestora.
Art. 18. A frequência das crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos de idade serão registradas pelos professores 
no Diário de classe para efeito de acompanhamento. 
§ 1° É exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas para as crianças de 4 (quatro) e 
5 (cinco) anos, matriculadas na pré-escola, conforme disposto em Lei Federal.
§ 2° A direção tomará providências quanto as ausências não justifi cadas atingirem 30%, recorrendo ao Conselho 
Tutelar com base na legalidade e no direito à educação.
§ 3 ° As ausências das crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos, a partir de 5 dias consecutivos, devem ser 
justifi cadas pelos pais ou responsáveis.
Art. 19. Os eventuais atrasos e saídas antecipadas das crianças devem ser registrados em livro próprio mediante 
justifi cativas dos pais ou responsáveis.

 CAPÍTULO V 
 DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 

Art. 20. A organização da unidade educacional deve ser registrada por meio dos seguintes documentos:
I - livros de registros:
a) reuniões Pedagógicas;
b) reunião de formação continuada;
c) reunião de Pais;
d) reunião de equipe gestora;
e) termos de visita do supervisor educacional;
f) ponto do pessoal administrativo e docente;
g) comunicados internos;
h) ocorrências.
II - prontuário de alunos contendo: 
a) fi cha de matrícula;
b) fi cha de avaliação descritiva;
c) cópia da certidão de nascimento;
d) cópia da carteira de vacina;
e) cópia do comprovante de endereço;
f) cópia de documento comprobatório de guarda ou tutela (quando for o caso);



31Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019 Diário Ofi cial do Município de Campinas

g) cópia dos documentos dos responsáveis;
h) uma foto 3x4;
i) cópia da Carteira do Convênio Médico, quando for o caso.
III - prontuários dos docentes, dos especialistas de educação e dos profi ssionais, contendo:
a) cópia da cédula de identidade;
b) fi cha funcional;
c) cópia da documentação exigida para cada cargo ou função;
d) títulos/ diplomas;
e) outros.
Art. 21. Os livros de escrituração escolar têm os termos de abertura e de encerramento preenchidos pelo diretor 
educacional, no ato de abertura, e suas páginas rubricadas e carimbadas pelo mesmo.
Art. 22. Os dados da organização da unidade educacional são inseridos, no que couber, nos sistemas ofi ciais infor-
matizados, e atualizados sempre que necessário.

 CAPÍTULO VI 
 DA ALIMENTAÇÃO 

Art. 23. O cardápio da escola é elaborado por uma nutricionista e as refeições preparadas pela cozinheira da escola, 
visando alimentação saudável, equilibrada e apropriada às necessidades da faixa etária atendida.
§1° O cardápio elaborado por nutricionistas será exposto semanalmente em lugar de fácil acesso para conheci-
mento dos pais.
§2° Haverá cardápio específi co elaborado por uma nutricionista, para crianças que apresentarem restrições alimen-
tares com orientações médicas.

 CAPÍTULO VII 
 DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Art. 24.As atividades na Escola terão início, diariamente, às sete horas da manhã, e o encerramento às seis e meia 
da noite, de segunda a sexta-feira.

 CAPÍTULO VIII 
 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 25. A escola trabalha com crianças com defi ciências variadas desde o primeiro ano de atuação, se responsabi-
lizando por um trabalho Educação Especial de qualidade, contratando profi ssionais especializados e estabelecendo 
parcerias com profi ssionais de fora da equipe.
§1° Os profi ssionais da escola se envolvem, com frequência, em cursos focados na Educação Especial. 
§2° A escola entende que um trabalho de educação inclusiva deve garantir a todos os alunos e os seus familiares 
a estrutura necessária para um processo de escolarização adequado, proporcionando um atendimento educacional 
especializado.
§3° Os projetos da escola são anualmente planejados com atividades que olham para cada aluno, reconhecendo e 
respeitando as suas particularidades.

 TITULO IV 
 DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO ESCOLAR 

 CAPÍTULO I 
 DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 26. A estrutura administrativa é composta pela equipe educacional, que no caso da Escola de Educação Infantil 
Catatau, é composta por Equipe Gestora, Equipe Docente, Equipe Discente, Equipe de Apoio Operacional, Equipe 
de Auxiliares de Classe e Equipe de Serviços Gerais.
Art. 27. A Equipe Educacional é o núcleo executivo que organiza, executa e supervisiona todas as atividades 
desenvolvidas no âmbito escolar.

Seção I
Da Equipe Gestora

Art. 28. A Equipe Gestora é composta pelo diretor e pelo coordenador pedagógico.
Art. 29. São atribuições do Diretor:
I - participar e avaliar a elaboração do Projeto Pedagógico;
II - responsabilizar-se pelo Projeto Político Pedagógico anual da Unidade Educacional e ter como proposta de 
trabalho acompanhar, orientar e avaliar a sua aplicabilidade;
III - dirigir, presidir e supervisionar todas as atividades e serviços escolares, responsabilizando-se pelo funciona-
mento da Unidade Escolar;
IV - coordenar e responder por todas as atividades do processo educacional, inclusive o cumprimento dos dias 
letivos estabelecidos;
V - atribuir turmas e as atividades aos professores;
VI - contratar e dispensar funcionários da Instituição;
VII - responder pela execução, avaliação e elaboração da Proposta Político Pedagógica da Unidade Escolar;
VIII - promover reuniões mensais com a equipe para planejamento, avaliação, capacitações e refl exões da prática 
profi ssional;
IX - manter a Diretoria informada das pendências administrativas e pedagógicas dando providências e encami-
nhamentos as mesmas; 
X - planejar e supervisionar as reformas do espaço físico;
XI - cuidar da aquisição de materiais;
XII - registrar e manter atualizado os dados relativos a vida escolar dos alunos nos sistemas informatizados;
XIII - cumprir e fazer cumprir as normas técnicas, didáticas, pedagógicas e administrativas da escola, no que se 
refere ao Regimento Escolar, bem como presidir os atos escolares referentes à área pedagógica, visando a melhoria 
do padrão de ensino e aperfeiçoamento de todos os profi ssionais da escola;
XIV - cumprir e responsabilizar-se pelo cumprimento da legislação educacional vigente;
XV - comparecer às reuniões de trabalho estabelecidas pela SME;
XVI - delegar competências aos seus subordinados;
XVII - exercer profi ssionalmente suas atividades, seguindo as normas administrativas, educacionais e didáticas 
gerais da escola;
XVIII - usufruir do disposto na legislação trabalhista vigente CLT;
XIX - contar, para auxiliar em seu trabalho, quando necessário, com a ajuda da Coordenadora Pedagógica;
XX - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Escolar.
Art. 30. São atribuições do Coordenador Pedagógico:
I - participar na elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade;
II - junto aos demais da equipe, efetuar a observação das crianças quanto ao desenvolvimento integral das mesmas, 
nos aspectos motor, afetivo, social e cognitivo; 
III - avaliar e orientar as professoras e as auxiliares de classe no planejamento e execução das atividades;
IV - orientar pedagogicamente os docentes na promoção do ensino/aprendizagem e das interações entre os grupos 
de alunos e profi ssionais da unidade escolar;
V - promover intervenções para favorecer a aquisição do conhecimento dos atores do processo educativo;
VI - subsidiar os docentes no planejamento de atividades que ofereçam desafi os e estímulos adequados às faixas 
etárias;
VII - incentivar a equipe a observar e perceber o desenvolvimento das atividades do grupo identifi cando a impor-
tância do trabalho em equipe;
VII - responsabilizar-se pela organização dos espaços pedagógicos;
IX - acompanhar e orientar o planejamento dos profi ssionais;
X - auxiliar os professores e monitores nas dúvidas e difi culdades quanto ao planejamento e execução das ativi-
dades educativas;
XI - produzir documentação pedagógica;
XII - avaliar os planejamentos e relatórios dos professores e auxiliares de classe e reportar à Diretora Educacional 
para resolução de metas e desafi os.

Seção II
Da Equipe Docente

Art. 32. A docência deve ser entendida como um processo planejado de intervenções diretas e contínuas entre a 
experiência vivenciada do educando e o saber sistematizado.
Parágrafo único. O exercício da docência visa a apropriação, a construção e a sistematização do conhecimento 
pelos educadores, e compromisso assumido com o conjunto da escola, por meio da participação do coletivo.
Art. 33. O corpo docente da escola é formado por profi ssionais devidamente habilitados.
Art. 34 São atribuições da equipe docente:
I - participar na elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade;
II - comprometer-se e portar-se integralmente de acordo com a proposta Pedagógica da Unidade Educacional, 
visando à formação do quadro de valores do educando;
III - executar o planejamento pedagógico proposto e desenvolver o conteúdo de seu componente curricular de 
modo claro e interessante, envolvendo os alunos no processo ensino-aprendizagem;
IV - responsabilizar-se pela avaliação e pelo aproveitamento pedagógico do aluno dentro dos critérios estabeleci-
dos por este documento escolar;

V - comparecer pontual e assiduamente à escola, mantendo em todos os ambientes e em sala de aula a ordem e a 
disciplina;
VI - comunicar à Diretora, os incidentes que, pela sua gravidade, requeiram providências especiais;
VII - participar, sempre que convocados, de solenidades cívicas, cursos, palestras, reuniões e encontros pedagó-
gicos;
VIII - entregar, pontualmente, relatórios e materiais pedagógicos solicitados;
IX - apresentar-se trajado de forma compatível ao exercício do magistério, com o uniforme entregues pela escola; 
X - responsabilizar-se pela qualidade do ensino;
XI - desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Pedagógico da unidade Educacional;
XII - responsabilizar-se pelo registro de frequência dos alunos, comunicando qualquer irregularidade à equipe 
gestora;
XIII - elaborar e cumprir o planejamento de acordo com o Projeto Pedagógico;
XIV - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Escolar.

Seção III
Dos Auxiliares de Classe

Art. 35. São atribuições dos auxiliares de classe
I - participar na elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade;
II - comprometer-se e portar-se integralmente de acordo com a proposta Pedagógica da escola, visando à formação 
do quadro de valores do educando;
III - executar o planejamento pedagógico proposto e desenvolver o conteúdo de seu componente curricular de 
modo claro e interessante, envolvendo os alunos no processo ensino-aprendizagem;
IV - responsabilizar-se pela avaliação e pelo aproveitamento pedagógico do aluno dentro dos critérios estabeleci-
dos por este documento escolar;
V - comparecer pontual e assiduamente à escola, mantendo em todos os ambientes e em sala a ordem e a disciplina;
VI - participar, sempre que convocados, de solenidades cívicas, cursos, palestras, reuniões e encontros pedagó-
gicos;
VII - entregar, pontualmente, relatórios e materiais pedagógicos solicitados;
VIII - oferecer e garantir, além do trabalho pedagógico, os cuidados individuais como (alimentação, higiene corpo-
ral e bucal) sempre que necessário às crianças;
IX - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Escolar;
X - atender aos professores em aulas, nas solicitações de material escolar e de assistência aos alunos;
XI - assistir a entrada e a saída dos alunos na escola, e auxiliar as professoras em momentos de recreação;
XII - participar e elaborar juntamente com os professores e coordenação, as atividades de recreação;
XIII - assistir aos alunos que adoeçam ou sofram acidentes, encaminhando-os ao destino conveniente;
XIV - colaborar na organização de solenidades ou festas escolares, acompanhando os alunos;
XV - executar demais serviços relacionados às suas funções;
XVI - participar de grupos criados pela escola em aplicativos ou sites, para trocas de informações importantes 
e, principalmente, urgentes, referentes ao cotidiano, e para trocas de materiais como textos e vídeos que possam 
contribuir com a atuação de cada um;
XVII - conviver com todos os alunos da mesma maneira, sem distinção de etnia, sexo, credo religioso, convicção 
política ou fi losófi ca; 
XVIII - tratar com respeito e gentileza seus colegas de trabalho e seus superiores hierárquicos; 
XIX - deixar desligado seu aparelho celular ou outro qualquer tipo de equipamento eletrônico dentro da sala de 
aula, a não ser que seja para fi ns didáticos.

Seção IV
Da Equipe Discente

Art. 36. A equipe discente é constituída pelos alunos regularmente matriculados na Escola de Educação Infantil 
Catatau, aos quais se aplicam, diretamente ou por meio de seus pais ou responsáveis, as disposições deste regi-
mento escolar. 

Seção V
Da Equipe de Apoio Administrativo e Financeiro

Art. 37. A equipe de apoio administrativo e fi nanceiro é constituída pelo assistente administrativo que atuará na 
realização das atividades e tarefas relativas ao expediente escolar, atividades de secretaria e de contabilidade em 
geral, documentação de alunos, controle de horário de entrada e saída de pessoal.
Art. 38. São atribuições da Equipe de Apoio Administrativo e Financeiro:
I - participar na elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade;
II - receber as crianças diariamente, verifi cando o uso de uniforme;
III - organizar, elaborar e encaminhar documentos pertinentes a Diretoria e Órgão pertinentes;
IV - efetuar cotação e compras gerais; 
V - executar as atividades e tarefas relativas no expediente escolar.
VI - participar de grupos criados pela escola em aplicativos ou sites, para trocas de informações importantes e, 
principalmente, urgentes, referentes ao cotidiano, e para trocas de materiais como textos e vídeos que possam 
contribuir com a atuação de cada um;
VII - vonviver com todos os alunos da mesma maneira, sem distinção de etnia, sexo, credo religioso, convicção 
política ou fi losófi ca; 
VIII - tratar com respeito e gentileza seus colegas de trabalho e seus superiores hierárquicos; 
IX - deixar desligado seu aparelho celular ou outro qualquer tipo de equipamento eletrônico dentro da sala de aula, 
a não ser que seja para fi ns didáticos.

Seção VI
Da Equipe de Serviços Gerais

Art. 39. A equipe de serviços gerais é responsável pelo serviço de limpeza e manutenção da escola, cuidando e 
preservando os recursos físicos e didáticos, higiene dos locais ocupados, atenção e resolução de problemas ou 
imprevistos concernentes à limpeza que possam surgir no dia a dia.
Art. 40. São atribuições da Equipe de Serviços Gerais:
I - cuidar e preservar os recursos físicos e didáticos, higienizar os locais ocupados, atender e resolver problemas ou 
imprevistos que possam surgir no dia a dia;
II - participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade;
III - cumprir a rotina diária referente à função;
IV - manter a organização e a limpeza da entidade em geral;
V - usar os materiais de limpeza evitando desperdício;
VI - cuidar da segurança e do armazenamento do material de limpeza;
VII - responsabilizar-se no fi nal do dia pela ordem, limpeza e segurança dos espaços escolares;
VIII - conviver com todos os alunos da mesma maneira, sem distinção de etnia, sexo, credo religioso, convicção 
política ou fi losófi ca; 
IX - tratar com respeito e gentileza seus colegas de trabalho e seus superiores hierárquicos; 
X - deixar desligado seu aparelho celular ou outro qualquer tipo de equipamento eletrônico dentro da sala de aula, 
a não ser que seja para fi ns didáticos.

Seção VII
Do Apoio Operacional
Art. 41. A equipe de apoio operacional é composta pelo(a) cozinheiro(a) e pelo(a) auxiliar de cozinha.
Art. 42. São atribuições do(a) cozinheiro(a):
I - limpar e organizar a cozinha;
II - conhecer e cumprir as orientações do(a) nutricionista;
III - usar o uniforme fornecido pela direção da escola;
IV - receber e organizar os equipamentos da cozinha e alimentos;
V - controlar o estoque dos produtos usados na alimentação da escola; 
VI - armazenar os alimentos de maneira a conservá-los em perfeito estado de consumo;
VII - preparar as refeições dos alunos de acordo com o cardápio do dia.
Art. 43. São atribuições do(a) auxiliar de cozinha:
I - limpar e organizar a cozinha;
II - usar o uniforme fornecido pela direção da escola;
III - receber e organizar os equipamentos da cozinha e alimentos;
IV -armazenamento dos alimentos de maneira a conservá-los em perfeito estado de consumo;
V - preparação das refeições dos alunos de acordo com o cardápio do dia;
VI - distribuição das refeições dos alunos nos horários pré-estabelecidos pela direção da escola.

 TÍTULO V 
 DOS DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO 

Art. 44. São direitos da Equipe Educacional, além dos dispostos na legislação vigente:
I - ser respeitada e valorizada na condição de profi ssionais atuantes na área da educação e no desempenho de suas 
funções;
II - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho em conformidade às normas técnicas vigentes;
III - ter assegurado o processo de formação continuada;
IV - ter acesso às orientações e normas emanadas da SME e do Conselho Municipal de Educação, CME.
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V - gozar de férias anuais e receber salário de acordo com a função e carga horária que cumpre, usufruindo do 
disposto na legislação trabalhista vigente CLT.
Art. 45. São deveres da Equipe educacional:
I - respeitar deveres oriundos do Regimento Escolar;
II - manter permanente contato com os pais de alunos;
III - participar da elaboração do Projeto Pedagógico;
IV - participar das reuniões pedagógicas e administrativas.
Art. 46. É vedado a todos os funcionários:
I - ministrar quaisquer medicamentos para as crianças, exceto com receita médica e solicitação/aprovação dos 
responsáveis;
II - envolver-se em manifestações estranhas à sua atividade; 
III- ocupar-se, durante o exercício de sua função, de assuntos estranhos a sua atividade educativa;
IV - usar métodos e técnicas de ensino e avaliação não condizentes com as orientações traçadas pelo Plano Pe-
dagógico;
V - se envolver intimamente com alunos e suas famílias, seja pessoalmente ou por meio de redes sociais; 
VI - utilizar a marca da escola desrespeitando os princípios e os valores institucionais. 

 CAPÍTULO I 
 DOS DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS, PAIS, 
 E PROFISSIONAIS DA UNIDADE EDUCACIONAL 

Seção I
Dos Direitos e Deveres da Equipe Gestora

Art. 47. São direitos da Equipe Gestora, além dos dispostos na legislação vigente:
I - ser respeitada e valorizada na condição de profi ssionais atuantes na área da educação e no desempenho de suas 
funções;
II - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho;
III - ter assegurado o processo de formação continuada;
IV - participar de diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da unidade 
educacional;
V - ter acesso às orientações e normas emanadas da SME e do Conselho Municipal de Educação, CME.
Art. 48. São deveres da Equipe Gestora:
I - participar da elaboração do Projeto Pedagógico; 
II - conhecer e respeitar as leis constitucionais e as normas da escola;
III - manter em dia a escrituração escolar nos diários de classe retratando as ocorrências e/ou informações prestadas 
aos pais;
IV - perceber a necessidade de estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes ao processo 
ensino/aprendizagem.

Seção II
Dos Direitos e Deveres da Equipe Docente

Art. 49. A Equipe Docente da escola é formada por pedagogos.
Art. 50. São direitos da Equipe Docente:
I - participar da elaboração do Projeto Pedagógico;
II - opinar sobre programas escolares para melhoria do processo.
III - participar da elaboração do Projeto Pedagógico da escola;
IV - opinar sobre programas escolares;
V - utilizar os recursos pedagógicos auxiliares disponíveis na escola;
VI - ter ao seu alcance informações educacionais, bibliográfi ca, material didático-pedagógico e outros instrumen-
tos, bem como contar com assessoria técnico-pedagógica que auxilie a formação continuada e melhoria do seu 
desempenho como profi ssional da educação, dentro das possibilidades da escola e da mantenedora;
VII - ter liberdade de escolha e utilização de materiais, de procedimentos didático-pedagógicos e instrumentos de 
avaliação dentro dos princípios psicopedagógicos e da fi losofi a que norteiam a escola;
VIII - ser tratado com humanidade e respeito por todo o pessoal da Escola, pelos educandos e pelos pais e/ou 
responsáveis;
IX - formular petições ou representar sobre assuntos relativos à sua função.
X - participar de grupos criados pela escola em aplicativos ou sites, para trocas de informações importantes e, 
principalmente, urgentes, referentes ao cotidiano, e para trocas de materiais como textos e vídeos que possam 
contribuir com a atuação de cada um;
XI - conviver com todos os alunos da mesma maneira, sem distinção de etnia, sexo, credo religioso, convicção 
política ou fi losófi ca; 
XII - tratar com respeito e gentileza seus colegas de trabalho e seus superiores hierárquicos;
XIII - deixar desligado seu aparelho celular ou outro qualquer tipo de equipamento eletrônico dentro da sala de 
aula, a não ser que seja para fi ns didáticos. 
Art. 51. São deveres da Equipe Docente:
I - planejar adequadamente seu trabalho junto aos alunos, de acordo com a proposta pedagógica;
II - manter permanente contato com os pais e orientação educacional;
III - participar de atividades culturais e educativas da comunidade;
IV - participar da elaboração do Projeto Pedagógico.

Seção III
Dos Direitos e Deveres da Equipe Discente

Art. 52. São direitos da criança, além dos dispostos na legislação vigente:
I - ter acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos, e à organização de tempos e espaços que permitam a 
educação em sua integralidade;
II - participar de estudos do meio, de atividades culturais e de outras atividades que contribuam para o enriqueci-
mento do processo educativo;
III - manifestar seus sentimentos, opiniões, pensamentos por meio de múltiplas linguagens;
IV - ter assegurado que a unidade educacional cumpra a sua função de efetivar o processo ensino aprendizagem;
V - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência na unidade 
educacional;
VI - ser respeitada, sem qualquer forma de discriminação;
VII - ter um ensino de qualidade, ministrado por profi ssionais habilitados;
VIII - receber atendimento educacional especializado;
IX - ter assegurado o direito à ampla defesa;
X - ter assegurado o cuidado e a educação;
XI - participar de todas as atividades programadas no ano em que está matriculado; 
XII - ser tratado com respeito e de forma correta por qualquer um da comunidade escolar;
XIII - ser salvaguardado sua frequência à escola e respeitada a sua integridade;
XIV - ser pronta e adequadamente assistida em caso de acidentes no âmbito das atividades escolares;
XV - ser ouvida, em todos os assuntos que lhe diga respeito.
Art. 53. São deveres da criança: 
I - tratar, com respeito e solidariedade, os colegas e os profi ssionais que trabalham na escola; 
II- cuidar dos seus pertences e dos bens da escola, podendo o responsável neste caso fazer a reposição do bem 
danifi cado; 
III - participar das comemorações da escola;
IV - zelar pela manutenção da higiene e pela conservação das instalações escolares.
Parágrafo único. A entrada ou saída da criança, excepcionalmente em horários diferentes do estabelecido para o 
período de aulas, deve ser justifi cado pelos pais ou responsável.
Art. 54. À criança é vedado:
I - ter atitude que prejudique o processo pedagógico;
II - ausentar-se da unidade educacional sem a presença dos pais ou responsáveis;
III - discriminar, agredir fi sicamente e ou verbalmente os integrantes da comunidade escolar;
IV - danifi car bens patrimoniais da unidade educacional ou pertences de seus colegas, profi ssionais e professores.

Seção IV
Dos Direitos e Deveres dos Pais

Art. 55. São direitos dos Pais, além dos dispostos pela legislação vigente:
I - serem respeitados na condição de pais ou responsáveis pelos alunos;
II - sugerir, aos diversos serviços da unidade educacional, ações que viabilizem o melhor funcionamento das 
atividades;
III - terem conhecimento do Projeto Pedagógico e das disposições do Regimento Escolar;
IV - serem informados a respeito do desenvolvimento e desempenho escolar dos seus fi lhos;
V - terem acesso ao calendário escolar e às suas alterações;
VI - terem conhecimento dos acontecimentos relevantes da vida escolar do aluno.
Art. 56. São deveres dos Pais:
I - cuidar para o cumprimento dos horários de entrada e saída das crianças;
II - tratar com respeito e solidariedade, os profi ssionais que trabalham na escola;
III - participar das comemorações da escola;
IV - cuidar para que os seus fi lhos usem diariamente o uniforme completo e em boas condições;

V - participar de toda e qualquer convocação da escola, seja para reuniões, comemorações, devolutivas pedagógi-
cas ou entrevistas particulares;
VI - buscar outros profi ssionais especializados (conforme o caso) para dar prováveis tratamentos, desde que a 
família esteja de acordo;
VII - comunicar qualquer alteração de comportamento da criança seja emocional, físico ou social;
VIII - comunicar faltas e trazer atestado médico para justifi cá-las;
IX - participar diariamente das atividades desenvolvidas pela criança na escola seja perguntando ou observando, 
sempre valorizando o que ela faz e o que a escola oferece;
X - procurar a equipe técnica da escola sempre que precisar de informação, dar sugestão ou fazer reclamações;
XI - providenciar documentação que a escola venha a solicitar;
XII - cumprir as disposições do regimento.
Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe Gestora da Unidade Educacional.
Art. 57. Aos pais e responsáveis é vedado:
I - interferir no trabalho dos docentes entrando em sala de aula sem permissão;
II - retirar o aluno da sala de aula sem permissão;
III - retirar e utilizar, sem a devida permissão, qualquer documento pertencente a unidade educacional;
IV - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar usando violência simbólica, física e/ou verbal.

Seção V
Dos Direitos e Deveres da Equipe de Apoio Operacional

Art. 58 São direitos da Equipe de Apoio Administrativo e Financeiro, o disposto na legislação trabalhista vigente-
-CLT:
I - acompanhar a aplicação dos recursos orçamentários e fi nanceiros da Entidade, zelando por sua correta utili-
zação;
II - avaliar e propor iniciativas referentes à infraestrutura e/ou aquisições;
III - ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo igualdade de atendimento, sem sofrer qualquer tipo 
de discriminação.
Art. 59 São deveres da Equipe de Apoio Administrativo e Financeiro:
I - manter o movimento fi nanceiro em ordem para a prestação de contas aos órgãos competentes;
II - organizar os horários do pessoal;
III - tomar providência quanto à segurança de todo o pessoal da escola.

Seção VI
Dos Direitos e Deveres da Equipe de Serviços Gerais

Art. 60. São direitos da Equipe de Serviços Gerais, o disposto na legislação trabalhista vigente - CLT:
I - ter acesso a material de limpeza e de segurança para que desenvolvam, seu trabalho adequadamente.
II - ser tratado com urbanidade;
III - ter assegurados seus direitos legais.
Art. 61 São deveres da Equipe de Serviços Gerais:
I - realizar o serviço de limpeza da escola e demais atividades que venha a ser solicitada; 
II - auxiliar na preparação para eventos.

 CAPÍTULO VII 
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 62. A escola dará ciência aos pais a respeito do disposto nesse Regimento Escolar no ato da matrícula da 
criança.
Art. 63. Incorporam-se a este Regimento Escolar, todas as determinações oriundas de leis e normas regulamentadas 
pelos órgãos públicos ofi ciais.
Art. 64. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos após consulta a autoridade educacional, competente, 
atendendo à legislação.
Art. 65. Este Regimento será alterado quando houver modifi cações na legislação vigente e quando forem feitas 
adequações para o funcionamento educacional da Escola de educação Infantil Catatau.
Art. 66. Presente Regimento Escolar, devidamente aprovado pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de 
Campinas, terá validade por 4 (quatro) anos e entrará em vigor na data de sua publicação.
 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS   
 
 Processo Administrativo nº FUMEC.2019.00000015-31 
 
  Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Eletrônico n° 025/2019
 OBJETO:  Contratação de empresa especializada em  TREINAMENTO PARA BRI-
GADA DE INCÊNDIO  para atender as necessidades das unidades da  FUMEC/CE-
PROCAMP , conforme condições e especifi cações constantes do  ANEXO I- TER-
MO DE REFERÊNCIA. 
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, vez que 
não houve interposição de recurso interposto, em atendimento aos ditames das Leis 
Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, e a, consequente, adjudicação pelo Pregoeiro e de-
mais legislações pertinentes , RESOLVO: 
 1.HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido pelo preço total entre parênteses, ofertado 
pela empresa vencedora: 
 PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA  -  CNPJ nº 
 04.709.776/0001-36 (R$ 9.400,00) 

 2.AUTORIZAR  a despesa em favor  PROJETED CENTRO DE TREINAMEN-
TO E PREVENCAO LTDA-  CNPJ nº  04.709.776/0001-  36  no valor de  R$ 9.400,00 
(nove mil e quatrocentos reais) ,,   devendo ser oneradas as dotações orçamentárias 
abaixo do presente exercício:

 60401.12.363.1020.4134.339039  

 60402.12.122.1020.4134.339039 
 
 
 Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 12 de junho de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS    
 Processo Administrativo nº FUMEC.2019.00000214-86  Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Eletrônico n° 026/2019
 OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviço de  TRANSPORTE ES-
COLAR POR MICRO-ÔNIBUS (VAN)  para atendimento dos alunos da  FUMEC , 
na Unidade CEMEP Adhemar Carvalho Dias, localizada no Jardim Myriam, em Cam-
pinas/SP, conforme condições e especifi cações constantes do  ANEXO I- TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, vez que 
não houve interposição de recurso interposto, em atendimento aos ditames das Leis 
Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, e a, consequente, adjudicação pelo Pregoeiro e de-
mais legislações pertinentes , RESOLVO: 
 1.HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido pelo preço unitário (diária) entre parênte-
ses, ofertado pela empresa vencedora:
 BEATO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME  -  CNPJ nº  12.876.435/0001-
83   (R$ 260,00) 
 2.AUTORIZAR  a despesa em favor  BEATO TRANSPORTES RODOVIARIOS 
LTDA ME-  CNPJ nº  12.876.435/0001-83   (R$ 52.000,00)  no valor de  R$ 9.400,00 
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(nove mil e quatrocentos reais) ,,   devendo ser oneradas as dotações orçamentárias 
abaixo do presente exercício no valor de  R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)  e o 
restante onerar o exercício subsequente:
 60404.12.366.1020.4134.3.3.90.39 FR 01.220.000 
Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE 
DA FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA  
Processo Administrativo Nº 2018.00000342-94 Interessado: Fundação Municipal para 
Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 09/2019
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de TRANSPORTE PARA 
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES das unidades de EJA e CEPROCAMP da 
FUMEC, através de veículos de transporte de alunos tipo ônibus e micro-ônibus com 
combustível e motorista devidamente habilitado, conforme condições e especifi cações 
constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - SHIGUEMATU'S LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI ME  com fulcro na Ata 
de Registro de Preços nº 08/2019, no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE 
DA FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 
Processo Administrativo Nº 2018.00000342-94

Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Eletrônico: 09/2019
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de TRANSPORTE PARA 
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES das unidades de EJA e CEPROCAMP da 
FUMEC, através de veículos de transporte de alunos tipo ônibus e micro-ônibus com 
combustível e motorista devidamente habilitado, conforme condições e especifi cações 
constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO a 
despesa em favor da empresa:
 - V.M. DE SOUZA TRANSPORTES EIRELI  com fulcro na Ata de Registro de 
Preços nº 09/2019, no valor de R$ 6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais)
À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 PROTOCOLO Nº: 2019.00000041-23    
 Assunto:  Contratação de serviços técnicos especializados de manutenção e suporte na 
área de tecnologia de informação (TI), conforme condições e especifi cações constan-
tes do Anexo I - Termo de Referência  Interessada:  Fumec/ ceprocamp

 DESPACHO 

Ante os elementos que se encontram nos autos, especialmente o parecer da Procura-
doria (1536932), o qual acolho na íntegra, conheço a impugnação apresentada pela 
empresa  DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  ao 
edital do Procedimento de Pregão Eletrônico nº 27/2019, eis que observados os seus 
requisitos formais, mas  NEGO PROVIMENTO  ao mesmo, mantendo-se os termos 
do edital da maneira como se encontra redigido.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 CONSELHO ADMINISTRATIVO DA FUMEC 
 CONVOCAÇÃO  

A Presidente do Conselho Administrativo da FUMEC, no uso de suas atribuições le-
gais, CONVOCA todos os Conselheiros Titulares e convida os suplentes para Reunião 
a ser realizada:  DATA : 25/06/2019
 HORÁRIO :14h30
 LOCAL : FUMEC - Rua Antônio Cesarino nº 985 - Centro - Campinas/SP

 PAUTA :
1. Prestação de Contas - 2º trimestre de 2019
2. Informes Gerais
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº.: 003/2019 DE 13 DE 
JUNHO DE 2019 

 Dispõe sobre o agendamento eletrônico para atendimento presencial no 
posto de atendimento Porta Aberta do paço municipal e postos descentra-
lizados da Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de 

Campinas, e dá outras providências. 
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais 
particularmente as que lhe conferem aLei Municipal nº 10.248, de 15 de setembro 

de 1999 e

CONSIDERANDO a disponibilidade de novas ferramentas tecnológicas e as melho-
res práticas para atendimento aos contribuintes usuários dos serviços públicos da Se-
cretaria Municipal de Finanças/SMF;

CONSIDERANDO que o agendamento tem por fi nalidade viabilizar um atendimento 
mais ágil, cômodo e resolutivo ao contribuinte, além de permitir o planejamento da 
administração tributária no que diz respeito à força de trabalho de cada posto de aten-
dimento, evitando fi las e tempo de espera.

 EXPEDE  a seguinte Instrução Normativa:

 Art. 1º  O interessado, pessoa natural ou jurídica, que necessitar dos serviços prestados 
pelo posto de atendimento Porta Aberta do paço municipal e postos descentralizados, 
da Secretaria Municipal de Finanças, deverá efetuar agendamento eletrônico no portal 
do cidadão, ou outro sistema que vier a ser disponibilizado, acessível no endereço 
eletrônico "www.campinas.sp.gov.br" ou diretamente em "https://cidadao.campinas.
sp.gov.br", utilizando-se a opção de Agendamento de Atendimento, ou ainda por meio 
de um dos postos de atendimento Porta Aberta.

 § 1º  É facultado ao interessado, pessoa natural ou pessoa jurídica, se fazer representar 
por procuração.

 § 2º  Para os casos especifi cados no parágrafo anterior, o agendamento deverá ser efe-
tuado pela pessoa natural com poderes legais de representação que comparecerá na 
data, horário e local agendado.

 § 3º  O interessado deverá utilizar o agendamento eletrônico para atendimento pessoal, 
sendo vetado o uso do sistema de agendamento para prática de reserva antecipada de 
agenda, ou qualquer outra prática danosa, sob qualquer pretexto.

 § 4º  Identifi cado uso inadequado do sistema de agendamento de atendimento e de seu 
cancelamento, nos moldes do parágrafo anterior, a Administração Pública poderá blo-
quear o acesso do usuário para agendamento em um ou mais postos de atendimento, 
sem prejuízo das medidas legais cabíveis.

 Art. 2º  O agendamento é pessoal e intransferível e será atendido no local agendado a 
pessoa que solicitou o agendamento.

 Art. 3º P ara ter acesso ao agendamento eletrônico, o interessado, ou seu representante 
legal, que será atendido na data, horário e local agendados, deverá previamente se 
cadastrar na plataforma do Portal do Cidadão, no endereço eletrônico https://cidadao.
campinas.sp.gov.br, ou outro endereço que vier a ser disponibilizado, seguindo os pas-
sos indicados no sistema.

 § 1º  Para efetuar o agendamento, o interessado deverá seguir os passos do sistema, 
indicando o serviço pretendido, o dia, a hora e o posto para atendimento, selecionar se 
o atendimento será para o próprio interessado ou para tratar de assuntos de terceiros, 
e se for o caso, informando o nome, o CPF ou o CNPJ do representado, ou seja, da 
pessoa natural ou jurídica que outorgou poderes de representatividade.

 § 2º  Caso a representação da pessoa natural ou jurídica seja em conjunto, por duas 
pessoas ou mais, o agendamento deverá ser realizado em nome de um dos represen-
tantes, devendo este comparecer na data, horário e local agendado munido de todos os 
documentos necessários ao atendimento.

 § 3º  Caso o atendimento pretendido seja para tratar de assuntos de mais de um repre-
sentado, o usuário deverá realizar um agendamento para cada representado.

 § 4º  Para os casos de representação, será atendido no local agendado a pessoa que 
solicitou o agendamento para o CPF ou CNPJ indicado no momento do agendamento.

 § 5º  Cabe ao interessado certifi car que atende aos requisitos de qualifi cação e de re-
presentatividade para praticar os atos necessários ao serviço agendado, podendo os 
postos de atendimento não realizarem o atendimento por falta de representatividade 
ou de documentação.

 § 6º  Fica autorizado aos postos de atendimento recusar o atendimento, exigindo-se 
novo agendamento, caso haja divergência entre as informações indicadas no ato do 
agendamento e as informações ou serviços pleiteados pelo interessado no momento 
do atendimento presencial.

 § 7  º  Excepcionalmente e a critério exclusivo dos postos de atendimento Porta Aberta, 
poderá ser admitido o atendimento de que trata o parágrafo anterior, sem a necessidade 
de realização de outro agendamento pelo interessado.

 Art. 4º  Será emitido eletronicamente protocolo de agendamento contendo obrigato-
riamente a data, o horário e o local onde se dará o atendimento presencial, o nome e o 
CPF do interessado e o CPF ou o CNPJ do representado, quando for o caso.

 Parágrafo Único.  Na data, horário e local escolhido, o posto emitirá a senha para 
possibilitar o atendimento presencial.

 Art. 5º  O atendimento presencial deverá ser agendado previamente à sua realização, 
sendo possível incluir apenas 1 (um) serviço em cada agendamento.

 § 1º  A quantidade máxima de agendamentos futuros concomitantes para o mesmo 
serviço e para cada interessado fi cará a critério do posto de atendimento, conforme 
regras a serem parametrizadas no sistema de agendamento.

 § 2º  O interessado deverá comparecer ao local do atendimento na data e horário es-
colhidos, com antecedência mínima de 10 minutos, com os documentos necessários 
ao atendimento com a identifi cação numérica do protocolo de agendamento realizado, 
possibilitando a correta identifi cação do agendamento e emissão de senha de atendi-
mento agendada.

 § 3º  Não será recusado a emissão da senha de atendimento agendado por falta de 
identifi cação do protocolo.

 Art. 6º  Na impossibilidade de comparecimento, o interessado deverá cancelar o pro-
tocolo de agendamento, com antecedência, conforme prazo parametrizado no sistema 
de agendamento.

 § 1º  O não comparecimento do interessado na data, horário e local agendado, ou o não 
cancelamento do agendamento nos termos do  caput  deste artigo, poderá implicar blo-
queio de novo agendamento de atendimento para o interessado, em um ou mais postos 
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de atendimento, conforme regras defi nidas no sistema de agendamento.

 § 2º  Ocorrendo a hipótese de bloqueio de que trata o parágrafo anterior, o interessado 
deverá realizar o agendamento no próprio posto, de forma presencial, desde que haja 
disponibilidade e não prejudique os demais atendimentos previamente agendados.

 Art.7º  Os critérios de agendamento, tais como horário de atendimento, serviços dispo-
nibilizados, quantidades diárias de senhas a serem emitidas, monitoramento e controle 
do tempo de espera, dentre outros, serão defi nidos pelo gestor de cada posto de aten-
dimento, levando-se em consideração a capacidade operacional da força de trabalho.
 § 1º  Os critérios de agendamento estabelecidos no  caput  deste artigo, relativos ao 
posto de atendimento do paço municipal, serão defi nidos exclusivamente pelo De-
partamento de Cobrança e Controle de Arrecadação - DCCA/SMF, a quem compete a 
gestão administrativa do atendimento da Secretaria Municipal de Finanças.
 § 2º  Cabe ao Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação - DCCA/SMF 
disponibilizar no endereço eletrônico "https://cidadao.campinas.sp.gov.br", ou outro 
endereço que vier a ser disponibilizado, a relação dos serviços e as respectivas agen-
das de disponibilidade dos atendimentos.

 Art. 8  º  Não havendo condições de cumprimento da agenda do atendimento presencial 
pelos postos de atendimento Porta Aberta, por motivos de força maior, entre elas a in-
disponibilidade técnica ou operacional de sistemas, o atendimento não será garantido 
e poderá ser reagendado.

 Art. 9  º  Em caso de indisponibilidade do sistema eletrônico de agendamento, o DCCA/
SMF poderá disponibilizar outros meios para realização de agendamento ou ainda, 
por motivos de força maior, realizar o atendimento presencial sem agendamento até 
cessarem as causas impeditivas.

 § 1º  Caso o interessado compareça ao atendimento presencial sem o devido agenda-
mento, os postos de atendimento poderão efetuá-lo, nos moldes desta instrução nor-
mativa.

 § 2º  Poderá ser exigido o cadastramento do interessado no Portal do Cidadão para 
realização do agendamento de atendimento, incluindo-se os agendamentos realizados 
a pedido do interessado no próprio posto de atendimento.

 Art. 10.  Caso o interessado não possua acesso à internet, a Prefeitura Municipal de 
Campinas disponibilizará acesso gratuito à rede no autoatendimento,  posto de aten-
dimento Porta Aberta do paço municipal,  para fi ns de emissão de protocolo de 
agendamento.

 Art.   11.  O ato de efetuar o agendamento para fi ns de atendimento presencial, nos mol-
des desta instrução normativa, não assegura ao interessado, pessoa natural ou jurídica, 
o cumprimento de prazo estabelecido pela legislação municipal e nem o prorroga, 
devendo ser respeitada a legislação aplicável à matéria objeto do agendamento.

 Parágrafo Único.  Havendo indisponibilidade de agenda de atendimento para o cum-
primento de prazo estabelecido pela Administração Pública, o interessado deverá 
comparecer ao posto de atendimento ainda que sem agendamento, justifi car e solicitar 
atendimento, sendo garantido o atendimento de acordo com a disponibilidade do dia e 
desde que não prejudique os demais atendimentos previamente agendados.

 Art. 12.  É facultado à administração pública, por meio do sistema de agendamento, o 
envio de e-mail lembrete da data, horário e local agendado, no período de 1 a 5 dias 
que antecederem o dia para o qual o atendimento foi agendado.

 § 1º  A falta de envio de e-mail lembrete ou o seu não recebimento, não desonera o 
interessado do conhecimento e comparecimento na data, horário e local agendados e 
nem o desonera das demais regras estabelecidas nesta instrução normativa.

 § 2º  O e-mail lembrete a que se refere o  caput  deste artigo será encaminhado para o 
e-mail cadastrado pelo interessado no Portal do Cidadão, sendo de inteira responsa-
bilidade do interessado mantê-lo atualizado, possibilitando o recebimento das notifi -
cações.

 § 3º  Poderá ser instituído o envio de lembrete de atendimento agendado por outro 
meio eletrônico, em substituição ou complementação ao e-mail descrito no  caput  e 
parágrafos deste artigo.

 Art. 13.  Para utilização do serviço de agendamento de atendimento, o interessado se 
obriga a manter os dados cadastrais atualizados no Portal do Cidadão, possibilitando 
a sua correta identifi cação.

 Art. 14.  Poderá ser instituída pesquisa de satisfação do atendimento que foi realizado 
nos postos de atendimento  da Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura 
Municipal de Campinas. 

 Art. 15.  O  agendamento eletrônico para atendimento presencial dos serviços 
disponibilizados nos postos de atendimento Porta Aberta do paço municipal e 
postos descentralizados será facultativo até 30/06/2019, e obrigatório a partir de 
01/07/2019, de acordo com os dispositivos desta instrução normativa. 

 Parágrafo Único. Excetua-se da regra definida no caput deste artigo, os aten-
dimentos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Finanças relacionados 
ao Departamento de Receitas Mobiliárias - DRM, os quais terão agendamento 
eletrônico facultativo a partir de 05/08/2019 e obrigatório a partir de 01/10/2019. 

 Art. 16. Para fins de aplicação do disposto nesta instrução normativa, considera-
-se:  

 I - Posto de atendimento Porta Aberta do paço municipal: qualquer posto de 
atendimento da Secretaria Municipal de Finanças localizado no paço municipal, 
Av. Anchieta nº 200. 

 II - Posto de atendimento Porta Aberta descentralizados: qualquer posto de aten-
dimento da Secretaria Municipal de Finanças não localizado no paço municipal, 
Av. Anchieta nº 200. 

 III - Agenda de atendimento: a agenda de disponibilidade dos horários, das datas 
e dos locais para atendimento nos postos de atendimento da Secretaria Municipal 
de Finanças, da Prefeitura Municipal de Campinas. 

 Art. 17.  A presente instrução normativa não regula o procedimento para con-
cessão de vistas de autos na repartição administrativa em trâmite na Secretaria 
Municipal de Finanças.  

 Art. 18.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 19.  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário de Finanças 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - JRT 

 EMENTAS - 3ª CÂMARA - DIA 12/06/2019 
  

  01) PROTOCOLO 2006/169/41464 
 Interessado(a): SANASA 
 Tributo/Assunto:  IPTU/Taxa de Lixo - Regularização Fundiária
 Recurso de Ofício:  Departamento de Receitas Imobiliárias
 Relator(a): Henrique Romanini Subi
EMENTA: Por unanimidade de votos, RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO e IM-
PROVIDO, mantendo hígida a decisão exarada em Primeira Instancia Administrativa 
que determinou de ofício o cancelamento do IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, a partir 
do Exercício de 2003 para os imóveis de cartográfi co sob n. 3432.53.60.0001.00000 
e 3452.53.60.0639.00000, identifi cados pelos lotes 01 e 02 da Quadra 81, Quartei-
rão 6583, do Loteamento jardim do Lago Continuação, então declarados de utilidade 
pública pelos Decretos n. 12.486/97 e 12.605/97, com ulterior desapropriação pelo 
Município de Campinas para realização de obras públicas, cuja responsabilidade tri-
butária se encerrou com o ingresso na posse dos imóveis pelo Entre público.

 02) PROTOCOLO 2009/03/09816 
 Interessado(a): L.L. TEIXEIRA & CIA. LTDA. - EPP 
 Advogado(a):  Juliana Rita Fleitas - OAB/SP 169.678
 Tributo/Assunto:  ISSQN/AIIM Nº 001485/2009
 Recurso Voluntári  o:  Protocolo 2012/10/34368
 Relator(a):  Carlos de Jesus Ramos Ribeiro
EMENTA: Por maioria de votos, nos termos do voto divergente Dr. Carlos Eduardo 
Oliveira, RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVI-
DO para reformar, em parte, a decisão proferida em Primeira Instância Administrativa, 
devendo ser considerado e abatido do débito acusado pela Administração Tributária, o 
recolhimento parcial do ISSQN efetuado pelos Prestadores de serviços, cuja compro-
vação parcial dos recolhimentos ocorreu por meio de diligência fi scal determinada por 
esta r. JRT e encartadas às fl s. 813/825 dos autos, cujo relatório fi scal aponta como va-
lor efetivamente devido pelo Sujeito Passivo o correspondente a 9.564,0705 UFIC's, 
fi cando afastado, por consequência, eventual alegação de decadência do direito ao 
crédito recolhido. 

 03) PROTOCOLO 2011/10/34258 
 Interessado(a): FELSBERG, PEDRETTI, MANNRICH E AIDAR ADVOGA-
DOS E CONSULTORIA 
 Advogado(a):  Ana Flávia de Azevedo Izelli Greco
 Tributo/Assunto:  ISSQN - Revisão de Lançamento
 Recurso Voluntário:  2016/03/00505
 Relator(a): Henrique Romanini Subi
EMENTA: Por unanimidade de votos, RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHE-
CIDO, por perda de objeto em decorrência de ajuizamento pelo Recorrente de Ação 
judicial de n. 1017588 -64.2014.8.26.0114 interposta contra a Municipalidade e ver-
sando sobre a mesma matéria, ora trazida a julgamento, fi cando, portanto, prejudica-
do a análise do recurso interposto, com fundamento no artigo 85 da Lei Municipal 
13.104/2007.

 04) PROTOCOLO 2013/03/10081 
 Interessado(a): BANCO SANTANDER S/A 
 Advogado(a):  Carine Elaine de Oliveira - OAB/SP 197.618
 Tributo/Assunto:  ISSQN/AIIM Nº 002317/2013
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/14531
 Relator(a): José Antonio Khattar
EMENTA: Por unanimidade de votos, RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO 
E IMPROVIDO, mantendo-se hígida a decisão de Primeira Instancia Administrativa 
que acatou o lançamento do ISSQN como proposto na Ação Fiscal, com base nos 
artigos 31, I e 32 da Lei n. 12.392/2005.

 05) PROTOCOLO 2014/03/01182 
 Interessado(a): LEONARDO JOSÉ CARDELLI - ME 
 Advogado(a):  Áureo Aparecido de Souza - OAB/SP 74.010
 Tributo/Assunto:  ISSQN/AIIM Nº 002408/2014
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/20950
 Relator(a): José Antonio Khattar
EMENTA: Retirado de pauta pelo relator.

 06) PROTOCOLO 2014/03/23058  Interessado(a): ANTONIO APARECIDO JO-
ZZOLINO JÚNIOR 
 Tributo/Assunto:  ITBI/AIIM Nº 000986/2005
 Recurso Voluntári  o:  Protocolo 2016/03/11722
 Relator(a):  Edson Vilas Boas Orrú
EMENTA: Nos termos do voto vista do Dr. José Antônio Khattar, por maioria de vo-
tos, RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO 
para reformar a decisão proferida em Primeira Instância Administrativa e cancelar o 
AIIM n. 000986/2015, pois foi reconhecida de ofício a ocorrência da DECADÊNCIA 
do direito do Fisco em constituir o crédito tributário do ITBI por intermédio do COM-
PROMISSO DE COMPRA E VENDA, com contagem do decadencial estipulada pelo 
artigo 173, I do CTN.

 07) PROTOCOLO 2014/03/28003 
 Interessado(a): ELICAR PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Advogado(a):  Ricardo de Assis Souza Cordeiro - OAB/SP 292.468
 Tributo/Assunto:  ITBI - Reconhecimento de Imunidade
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2017/10/32982
 Relator(a): Edson Vilas Boas Orrú
EMENTA: Por unanimidade de votos, RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO e 
IMPROVIDO, mantendo-se hígida a decisão de Primeira Instância Administrativa que 
determinou a realização do lançamento do ITBI sobre a integralização do capital social 
da Recorrente através do imóvel de código cartográfi co n. 3244.42.17.0215.01001, 
constituído pelo Lote 03, da quadra S-1, do Loteamento denominado "Alphaville 
Campinas", uma vez que não houve ter havido o cumprimento da condição resolu-
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tória, conforme com previsão legal estabelecida pelo artigos 156, II da Constituição 
Federal (CF) c.c. os artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional (CTN) e dos artigos 
5º e 6º da Lei Municipal n. 12.391/2005.

 08) PROTOCOLO 2015/03/31071 
 Interessado(a): SEVERINO VIEIRA DA SILVA 
 Tributo/Assunto:  ISSQN - Construção Civil - Impugnação de Lançamento
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2018/10/23714
 Relator(a):  Carlos Eduardo de Oliveira
EMENTA: Por unanimidade de votos, RECURSO VOLUNTARIO NÃO CONHE-
CIDO em decorrência da intempestividade da peça impugnatória interposta em Pri-
meira Instancia Administrativa, com fundamento no artigo 83, I e § único da Lei n. 
13.104/2007, com determinação,  ex offi  cio , do envio do protocolado ao DCCA/SMF 
- Departamento de Cobrança e Controle da Arrecadação (DCCA), para análise do 
direito do Contribuinte à restituição do valor constante na Guia de Lançamento nº 
22020/2015, tendo em vista o pagamento em duplicidade, nos termos do artigo 4º e 
71 da Lei n. 13.104/2007.

 09) PROTOCOLO 2016/03/22278 
 Interessado(a): CLAUDIO ANTONIO BRIGHENTI 
 Advogado(a):  André Laubenstein Pereira - OAB/SP 201.334
 Tributo/Assunto:  IPTU - Isenção
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2018/10/44673
 Relator(a): Fabrício Nunes Melonari
EMENTA: Por unanimidade de votos, RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E 
IMPROVIDO, mantendo-se hígida a decisão proferida em Primeira Instância Admi-
nistrativa que não reconheceu o direito do Recorrente à pleiteada isenção do IPTU, em 
vista da ausência de cumprimento do requisito disposto no parágrafo 2º, do artigo 1º, 
da Lei Complementar n. 134/2015.

 10) PROTOCOLO 2016/03/22282 
 Interessado(a): ALFREDO FARDIN 
 Advogado(a):  André Laubenstein Pereira - OAB/SP 201.334
 Tributo/Assunto:  IPTU - Isenção
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2016/10/44668
 Relator(a): Carlos de Jesus Ramos Ribeiro
EMENTA: Por unanimidade de votos, RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E 
IMPROVIDO, mantendo-se hígida a decisão proferida em Primeira Instância Admi-
nistrativa que não reconheceu o direito do Recorrente à pleiteada isenção do IPTU, 
em vista da ausência de cumprimento do requisito disposto no parágrafo 2º, do artigo 
1º, da Lei Complementar n. 134/2015, aliado à observância do Princípio da Irretroa-
tividade da Lei Tributária.

 11) PROTOCOLO 2016/03/24330 
 Interessado(a): SHIRLEI PIRES DE GODOI BORGHI 
 Advogado(a):  Wellyngton Leonardo Barella - OAB/SP 171.223
 Tributo/Assunto:  IPTU - Revisão de Lançamento
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2017/10/07965
 Relator(a): Carlos Eduardo de Oliveira
EMENTA: Por unanimidade de votos, RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO 
E IMPROVIDO, mantendo-se hígida a decisão proferida em Primeira Instância Ad-
ministrativa que indeferiu os pedidos de isenção e impugnação do lançamento do 
IPTU, Exercício 2016 (reemissão), para o imóvel identifi cado pelo cartográfi co n. 
4152.41.34.0405.00000, contido no Residencial Entre Verdes, sob os fundamentos 
de que: (1) na data da ocorrência do fato gerador do IPTU do Exercício de 2016, o 
requisito do §2º, do artigo 1º da Lei Complementar n. 134/2015, regulamentada pela 
IN SMF 006/2016, não estava preenchido para o reconhecimento do pedido de isen-
ção; (2) a alegação de inexistência de melhoramentos mínimos previstos no § 1º do 
artigo 32 do CTN não subsiste, uma vez que a tributação do IPTU sobre o imóvel em 
discussão esta embasado nas disposições da Lei n. 11.111/01 c.c. § 2º do artigo 32 e do 
artigo 142, ambos do CTN, sendo afastada a necessidade de comprovação dos melho-
ramentos previstos no § 1º do artigo 32 do CTN; (3) a alegação de mudança de critério 
jurídico não subsiste, uma vez que houve o cumprimento do quanto disposto na legis-
lação tributária, afastando referida alegação ao mesmo Sujeito Passivo e, por fi m, (4) 
o pedido de revisão do valor venal do imóvel não se sustenta, haja vista que já ocorreu 
a redução do valor do metro quadrado do terreno de 202,3697 UFIC's para 178,7828 
UFIC'S, conforme consta nos protocolos 45.772/10/2006 (Aprov), 46.381/10/2013, 
6752/02/2014 e 27.249/10/2016.

 12) PROTOCOLO 2017/03/3425 
 Interessado(a): TOSCANA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A 
 Advogado(a):  Wellyngton Leonardo Barella - OAB/SP 171.223
 Tributo/Assunto:  IPTU - Isenção
 Recurso Voluntário:  Protocolo 2018/03/3813
 Relator(a): Carlos de Jesus Ramos Ribeiro
EMENTA: Por unanimidade de votos, RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E 
IMPROVIDO, mantendo-se hígida a decisão proferida em Primeira Instância Admi-
nistrativa que não reconheceu o direito do Recorrente à pleiteada isenção do IPTU, 
em vista da ausência de cumprimento do requisito disposto no parágrafo 2º, do artigo 
1º, da Lei Complementar n. 134/2015, aliado à observância do Princípio da Irretroa-
tividade da Lei Tributária.
 

 JOSÉ ANTONIO KHATTAR 
 Presidente da 3ª Câmara da Junta de Recursos Tributários 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
- DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
   PROTOCOLO:   2006/10/12814  
 INTERESSADO: ANGELA SAVINA SPARANO ASSAD 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 
e Instrução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instru-
ção do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos 
autos,  AUTORIZO a conversão em renda  do depósito administrativo, no valor to-
tal de  730,8848 UFIC  para   extinção parcial  do créditode  IPTU/taxas imobiliárias  re-
ferente ao exercício de2006relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co 
nº  3441.21.85.0082.01001  ,  nos moldes do artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007. 

  PROTOCOLO: 20 10/10/46403 (e anexo 2017/03/08830) 

 INTERESSADO: M. M. PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA. 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 105,4902 UFIC , reconhecido pelo 
Departamento de Receitas Mobiliárias/SMF e disponibilizado para aproveitamento 
no sistema de nota fi scal eletrônica do CCM 120.914-0, conforme decisão publicada 
no Diário Ofi cial do Município de 30/09/2011, cancelado do sistema da NFSe,  será 
processada pela forma de restituição , nos moldes dos artigos 44 ao 54 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restitui-
ção constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a CSACPT/
DCCA a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 
e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2011/03/3525 e anexo nº 2013/03/3516 
 Interessado: Celso Roberto Prezzotto 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  AUTORIZO  
a conversão em renda dos depósitos administrativos,  no valor total de 1.155,0287 
UFIC's , para  extinção total  do crédito de  IPTU/Taxa de Lixo  do exercício de 2011 
(1.126,3520 UFIC's), relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº 
 3412.33.51.0428.01001 , nos moldes do artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007. 
 AUTORIZO  ainda que o crédito residual oriundo da conversão em renda, no valor 
de  28,6767 UFIC's , seja utilizado para compensação de débitos existentes em nome 
do contribuinte, consubstanciado nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei Municipal 
13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei Federal 5.172/66 (CTN). Caso após efetiva-
do o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não 
houver demais débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a 
encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da precitada Lei 
Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 PROTOCOLO: 2014/10/19421 (e anexo 2016/03/16742) 
 INTERESSADO: AZENHA E MACLUF - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 
- ME. 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 1.415,7666 UFIC , reconhecido pelo 
Departamento de Receitas Mobiliárias/SMF e disponibilizado para aproveitamento 
no sistema de nota fi scal eletrônica do CCM 169.244-5, conforme decisão publicada 
no Diário Ofi cial do Município de 05/10/2016, cancelado do sistema da NFSe,  será 
processada pela forma de restituição , nos moldes dos artigos 44 ao 54 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restitui-
ção constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a CSACPT/
DCCA a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 
e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2014/70/03341 
 Interessado: JORDÃO DE QUINTAL FREITAS GAULES 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Se-
tor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  foi 
apurado crédito tributário pago indevidamente no valor total de 1.292,7578 
UFICs , sendo 1.100,0076 UFICs decorrente do recolhimento efetuado para os AIIM 
nº 31152-N/1706 (guia 125727783), 35818-N/1432 (125727416), 35819-N/1431 
(1257270290), 01949-N/1155 (125725798), 02095-N/1434 (125726621), 02096-
N/1433 (125726181), 13776-N/1014 (125725152) e 30953-N/1707 (125728172), 
lançados para o id 487052 e cancelados, reconhecido pelo COFIT/SMSP conforme 
decisão publicada no D.O.M. em 03/05/2019 e 192,7502 UFICs referente ao reco-
lhimento indevido para os lançamentos de Honorários Advocatícios e Emolumentos 
referentes às Ações de Execução Fiscal às fl s. 32 a 63, face o cancelamento dos débitos 
do id 487052, nos moldes dos artigos 44 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido 
que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de 
restituição  ,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no mo-
mento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do 
contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação 
do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 
e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. Quanto às Custas de Estado - DARE, por 
tratar-se de guia emitida pela Secretaria de Fazenda, o contribuinte deverá solicitar a 
sua restituição junto à Secretaria de Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo.

 Protocolo:   2015/03/10045 
 Interessado: Antonio Cesar Bueno Ferreira 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e nos documentos constantes nos autos,  AUTORI-
ZO  a conversão em renda do depósito administrativo,  no valor total de 4.877,9714 
UFIC's,  para  extinção total do ISSQN Construção Civil nº 021817/2015 , relativo 
contribuinte cadastrado sob o ID nº 1463516, nos moldes do artigo 102 da Lei Muni-
cipal n° 13.104/2007. AUTORIZO ainda que o crédito residual oriundo do depósito 
administrativo, no valor de  933,7962 UFIC's , seja utilizado para compensação de 
débitos existentes em nome do contribuinte, consubstanciado nos termos dos artigos 
42 ao 54 da Lei Municipal 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei Federal 5.172/66 
(CTN). Caso após efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em nome 
do contribuinte e não houver demais débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a 
CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 
45 da precitada Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2016/03/09524 
 Interessado: CECÍLIA MENDONÇA GOMES 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos e ainda de 
acordo com o artigo 85 da Lei Municipal nº 13.104/2007, fi ca prejudicada a análise 
do processo tendo em vista que houve perda do objeto do pedido,  uma vez que  os 
carnês de IPTU/Taxa de Lixo dos exercícios de 2012 a 2014 lançados para o imóvel 
3233.64.62.0225.01001 foram extintos por pagamento.

 Protocolo: 2016/03/11447 
 Interessado: E.A.I. ENGENHARIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX E AUTO-
MAÇÃO LTDA 
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Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 186,2414 UFIC, decorrente do re-
colhimento  indevido efetuado para o ISSQN (declarado x pago) - Tomador - referente 
a competência Setembro/2015 lançado para o CCM 104.877-5, por duplicidade, e 
reconhecido pelo Departamento de  Receitas Mobiliárias  conforme decisão publicada 
no D.O.M. em  23/04/2019 ,  será processada pela forma de restituição , nos moldes 
dos artigos 44 ao 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de 
efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contri-
buinte, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a providenciar a compensação do crédito 
reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2016/03/16860 
 Interessado: EMBRATEC ASSESSORIA TÉCNICA E CLASSIFICAÇÃO VE-
GETAL LTDA 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 1.675,5664 UFIC, decorrente do 
recolhimento  indevido efetuado para o ISSQN - Homologação por apuração mensal 
lançado no exercício de 2015 (meses de competência 01/2015 a 12/2015) pelo contri-
buinte cadastrado no CCM 104.119-3, por duplicidade, tendo em vista que a empresa 
é optante do Simples Nacional desde 01/01/2015, e reconhecido pelo Departamento 
de  Receitas Mobiliárias  conforme decisão publicada no D.O.M. em  23/04/2019 ,  será 
processada pela forma de restituição , nos moldes dos artigos 44 ao 54 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restitui-
ção constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a CSACPT/
DCCA a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 
e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2016/03/22733 
 Interessado: MARINHO & SILVA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de 118,9705 UFIC ,  decorrente 
do recolhimento  indevido efetuado para o ISSQN - Próprio referente a competên-
cia Novembro/2015 lançado para o CCM 186.777-6, por duplicidade, e reconhecido 
pelo Departamento de  Receitas Mobiliárias  conforme decisão publicada no D.O.M. 
em  10/04/2019 ,  será processada pela forma de restituição , nos moldes dos artigos 
44 ao 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o 
pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca 
autorizada a CSACPT/DCCA a providenciar a compensação do crédito reconhecido, 
nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa 
SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2016/03/22742 
 Interessado: CLINICA DE ODONTOLOGIA DRRV LTDA 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 121,6635 UFIC  - decorrente 
do recolhimento para o ISSQN - Homologação por apuração mensal relativo ao mês 
de competência Junho/2016, lançado para o CCM 377.372-8, por duplicidade, nos 
moldes artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do 
referido indébito tributário será processada pela forma de restituição,  nos moldes 
do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamen-
to da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada 
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos 
moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF 
nº 001/2012.

 Protocolo: 2016/03/22783 
 Interessado: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de 796,8780 UFIC , decorrente do 
recolhimento indevido efetuado para o ISSQN - Diferença DMS - Tomador referente 
ao mês de competência Fevereiro/2014 lançado para o CCM 130.667-7, por dupli-
cidade, e reconhecido pelo Departamento de Receitas Mobiliárias conforme decisão 
 publicada no D.O.M. em 23/04/2019 ,  será processada pela forma de restituição, 
 nos moldes dos artigos 44 ao 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Caso no 
momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome 
do contribuinte, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a providenciar a compensação do 
crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 
45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2017/03/05868 
 Interessado: PLAZA CAMPINAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA. 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de   104,2508 UFIC  - referente ao 
recolhimento efetuado para o - Retido na Fonte referente a NFS-e 15, lançada no mês 
de competência 06/2016 para o CCM 66.248-8, tendo em vista erro no recolhimento 
por ser imposto devido em outro município, e reconhecido nos termos da decisão do 
Departamento de Receitas Mobiliárias/SMF publicada no DOM de 10/05/2019,  será 
processada pela forma de compensação  nos moldes dos artigos 42 a 54 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, 
restar crédito em nome do contribuinte e não haja outros débitos exigíveis em seu 
nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, 
nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa 
SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2017/03/05937 
 Interessado: RODRIGO XAVIER ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instruçãodo Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  foi apurado 

crédito tributário pago indevidamente no valor de   22,5065   UFIC  - decorrente do 
recolhimento para o ISSQN - Próprio relativo ao mês de competência 01/2017, lan-
çado para o CCM 290.902-2, por duplicidade, nos moldes artigos 42 a 54 da Lei Mu-
nicipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito tributário será 
processada pela forma de restituição , nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 
13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem dé-
bitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2017/03/07658 
 Interessado: FAIR PLAY DIVERSÕES EIRELI 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de 2.834,1326 UFIC , decorrente do 
recolhimento indevido efetuado para o ISSQN - Próprio referente ao mês de compe-
tência 02/2015 lançado para o CCM 34.902-0, e reconhecido pelo Departamento de 
Receitas Mobiliárias conforme decisão publicada no D.O.M. em 23/04/2019,  será 
processada pela forma de restituição , nos moldes dos artigos 44 ao 54 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restitui-
ção constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a CSACPT/
DCCA a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 
e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2017/03/07669 
 Interessado: ROSANGELA NUNES DOS SANTOS 29554267843 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 114,2505 UFIC  - decorrente do 
recolhimento para o ISSQN - Próprio relativo aos meses de competência 01/2017 e 
02/2017, lançados para o CCM 395.266-5, por duplicidade, nos moldes artigos 42 a 54 
da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito tributá-
rio será processada pela forma de restituição , nos moldes do artigo 45 da Lei Muni-
cipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem 
débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2017/03/11580 
 Interessado: CEPO - CENTRO DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLÓGICA 
LTDA 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de 1.289,1643 UFIC , decorrente do 
recolhimento indevido efetuado para o ISSQN - Próprio referente aos meses de com-
petência 04/2016 a 08/2016 e 11/2016 a 04/2017 lançados para o CCM 533.309-1, e 
reconhecido pelo Departamento de Receitas Mobiliárias conforme decisão publicada 
no D.O.M. em 28/03/2019,  será processada pela forma de restituição , nos moldes 
dos artigos 44 ao 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de 
efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contri-
buinte, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a providenciar a compensação do crédito 
reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2017/03/12226 
 Interessado: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPI-
NAS S/A - EMDEC 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 339,3677 UFIC  - referente ao reco-
lhimento efetuado indevidamente para os carnês de Taxa de Lixo dos exercícios de 
2017 (parcelas 01/06 a 06/06), 2018 (parcelas 01/08 a 08/08) e 2019 (parcelas 01/08 
e 02/08) lançados para o cartográfi co 3453.13.97.0048.00000, face o reconhecimento 
da não incidência do IPTU, conforme decisão publicada no DOM de 26/12/2018, 
reconhecido nos termos da decisão do Departamento de Receitas Imobiliárias/SMF 
publicada no DOM de 28/03/2019,  será processada pela forma de compensação  
nos moldes dos artigos 42 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Caso após 
efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e 
não haja outros débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a 
encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 Coordenador Setorial 
  

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
   Protocolo   SEI: PMC2019.00002268-86  
 Interessado : Janaina Tais dos Reis 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução 
Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de Con-
trole desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , DEFIRO o pedido 
de Aproveitamento do crédito tributário pago no valor de 115,6360 UFIC -  de-
corrente dos valores recolhidos para o IPTU/Taxas dos exercícios de 2011 a 2017, nas 
emissões 11/2016 X-1000, 11/2016 e01/2017, não considerado no recálculo realizado 
em junho/2018, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3343.34.82.0001.01001, 
nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do pro-
cedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./
D.C.C.A. a encaminhar o processo ao Departamento de Receitas Imobiliárias-SMF 
para determinar o aproveitamento de ofício em lançamentos futuros do mesmo imó-
vel, conforme previsto no artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007. 

 Protocolo SEI: PMC.2019.00008909-05 
 Interessado: GABRIELA COSTA CARDILLO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, Instrução 
Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de Con-
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trole desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  indefiro  o pedido 
de restituição, tendo em vista que não houve a confi rmação da entrada aos cofres 
públicos municipais do valor constante no comprovante apresentado, no montante de 
R$ 117,62, por conseguinte, não foi possível a comprovação do pagamento indevido 
e nem maior que o devido, para a Taxa de Coleta de Lixo de 2019, relativo ao car-
tográfi co 3441.43.89.0001.07018, nos moldes dos artigos 13 e 42 da Lei Municipal 
13.104/2007.

 Protocolo SEI: PMC.2019.00015214-07 
 Interessado: Mauro Moscatelli 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DEIXO DE 
CONHECER  o presente processo, tendo em vista que o pedido não foi instruído com 
a documentação hábil que comprove a representatividade perante a Administração 
Pública Municipal para a prática do ato, nos moldes dos artigos 6º e 11 da Instrução 
Normativa nº 05/2017, combinado com o artigo 83 da Lei municipal nº 13.104/2007. 

  PROTOCOLO SEI: PMC.2019.00019214-13  
 Interessado:André Luis Q. Giacomello 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos  , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 45,7291     UFIC -    decorrente do 
recolhimento em duplicidade da parcela 02 do carnê de IPTU/Taxas lançado em 2019 
- emissão janeiro, para o imóvel 3261.53.41.0537.01092, nos moldes do Parágrafo 
Único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.     Decido que a repetição do refe-
rido indébito tributário será processada pela forma de restituição,     nos moldes do 
artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamen-
to da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada 
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos 
moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF 
nº 001/2012.   

 PROTOCOLO SEI: PMC.2019.00021306-81 
 Interessado: MARIA ÂNGELA DE LIMA PINEZ 
   Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente  no valor de 209,8917 UFIC  - decorrente do 
recolhimento em duplicidade da(s) parcela(s) 01 a 04 do carnê de IPTU/Taxas 2019 
lançado em - emissão 01/2019, para o imóvel 3234.14.18.0284.01001, nos moldes do 
Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição 
do referido indébito tributário será processada pela forma de restituição , nos 
moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar 
o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca 
autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reco-
nhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.    
    

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 Coordenador Setorial 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA 

  
  Protocolo: PMC.2019.00020640-18 
 Interessado: JOSÉ CÂNDIDO DO CARMO 
 Código Cartográfico: 3433.14.21.0042.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA AMPARO SOCIAL AO IDOSO , para os exercícios de 2020 e 2021, 
sendo necessário o pedido de renovação em época própria se mantido os requisitos 
legais.  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2015 a 2019 , 
cancelando os lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os,  com a isen-
ção concedida  e alteração de área construída tributável de '184,44m²' para '232,79m²', 
de ano base '1991' para '1995' e de categoria/padrão construtivo de 'RH-3' para 'RH-4' 
para os exercícios de '2015 a 2017' e 'RH-3' a partir do exercício de '2018', de acordo 
com Pareceres Fiscais acostados aos presentes autos, posto que foi constatado, através 
de foto aérea disponibilizada por órgão público, que o imóvel possui área construída 
irregular, mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo 
com os dispositivos legais supra citados, com o acréscimo do disposto nos Decretos 
Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem, desde que 
no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda este-
jam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, todos da Lei Federal n° 5.172/1966 (CTN), 
consubstanciado nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, al-
terada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complemen-
tar n° 181/2017, no que couber. A isenção, referente aos exercícios de 2020 e 2021, 
limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 
4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 
181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) 
Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes 
sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILLHO  

 Diretor(a) de Departamento em Exercício 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA 

  
  Protocolo: PMC.2019.00020715-70 
 Interessado: EDNA PEREIRA CASTRO SPROGIS 
 Código Cartográfico: 3443.31.27.0217.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020  e exer-
cícios subsequentes se mantido os requisitos legais, e  DETERMINO A REVISÃO 
DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os lançamentos originariamente cons-
tituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para aposentado/pensionista, posto 
que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal 
n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017. A isenção, referente 
ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste 
estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela 
Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso 
houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias 
porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILLHO  

 Diretor(a) de Departamento em Exercício 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA 

  
  Protocolo:  PMC.2019.00022933-94 
 Interessado: JOÃO CARLOS MARTINS 
 Código Cartográfico:   3441.14.14.0116.01001 

O presente protocolo está munido com os documentos necessários para a protocoli-
zação de pedido de concessão do benefício requerido, com a apresentação de RG e 
CPF, com a comprovação de que o(a) Requerente é legitimado(a) para protocolização 
do pedido. Em análise, de acordo com extrato bancário acostado aos presentes autos, 
verifi ca-se que o(a) Interessado(a) tem movimentação fi nanceira incompatível com 
o(s) comprovante(s) de rendimento(s) apresentado(s), concluindo-se que há omissão 
de rendimentos e/ou outros ganhos ou remunerações, a partir do qual constata-se que 
houve superação dos limites máximos estabelecidos pelo art. 4°, I, 'b',da Lei Munici-
pal n° 11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017, para a concessão 
do benefício pleiteado.
Assim, após a análise acima, cabe o  INDEFERIMENTO  do pedido pela ausência 
de disposição legal apta a ampará-lo. Ainda, propomos a  A REVISÃO DE OFÍCIO 
 dos exercícios de  2015  a  2019 , nos termos dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo 
único, c.c. 173, I, do CTN, com a alteração de área construída tributável de '102,33m²' 
para '126,63m²',de categoria/padrão construtivo de 'RH-2' para 'RH-3' e de ano base 
de '1977' para '1984' a partir do exercício de '2015'de acordo com Pareceres Fiscais 
acostados aos presentes autos, posto que foi constatado, através de foto aérea disponi-
bilizada por órgão público, que o imóvel possui área construída irregular, mantendo-
-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo com as disposi-
ções do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 
12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017, com o acréscimo 
do disposto nos Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no 
que couberem.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILLHO  

 Diretor(a) de Departamento em Exercício 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA 

  
 Protocolo: PMC.2019.00022846-46
Interessado: EURO FIGUEIREDO DE CASTRO
Código Cartográfi co: 3411.24.23.0243.01001

De acordo com o encaminhamento,fundamentado no art. 4º,inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações,atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDE-
FIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA 
para 2020, haja vista o requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo 
para a concessão da isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o(a) Interessado(a) 
possui participação em Pessoa Jurídica, contrariando o disposto no art. 4°, § 6º da Lei 
Municipal n° 11.111/2001 alterada pela Lei Complementar n° 181/2017. Determino 
ainda que sejam reemitidos os lançamentos a partir de  2015  a  2019 , nos termos dos 
artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, com a alteração de 
área construída tributável de '113,28m²' para '155,58m²',de ano base de '1988' para 
'1995' mantendo a categoria/padrão construtivo 'RH-3' para os exercícios de '2015' 
a '2017' e alterando para 'RH-4' e a partir do exercício de '2018' de acordo com Pa-
receres Fiscais acostados aos presentes autos, posto que foi constatado, através de 
foto aérea disponibilizada por órgão público, que o imóvel possui área construída 
irregular, mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acor-
do com as disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas 
Leis Municipais nº 12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017, 
com o acréscimo do disposto nos Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 
19.723/2017, no que couberem.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILLHO  

 Diretor(a) de Departamento em Exercício 
  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL 
  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº: 006/2019/CSFI/CLB
Protocolo: 1988/0/34463
Interessado: João Rabelo da Silva
Endereço: R. Frei Caneca, 465
Cód. cartográfi co: 3431.33.73.0073.01.001

Entrar em contato no prazo de 07 (sete) dias, com o Fiscal  Cláudio Luís , pelo telefone  
9 9276-1137  (horário comercial) ou 2116-0467, das 13:00 às 16:00 hs, para  agendar 
vistoria  no imóvel afi m de atualizar o cadastro do IPTU, verifi cando no ato da vis-
toria a  Área construída  e  Classificação  da construção, vistoria esta fora e dentro do 
imóvel;
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 O  Não  atendimento no prazo acima citado, implicará n  o enquadramento cons-
trutivo (categoria e padrão de classificação) de acordo com a aplicação da Tabela 
VII-A do Anexo VII da Lei Municipal nº 11.111/2001, conforme dispõe o Artigo 
18-P. 
 

 CLÁUDIO LUÍS BAIOCHI 
 Agente Fiscal Tributário 

  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00021012-31 
 Interessado(a): CORINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 
 Código Cartográfico: 3431.61.81.0172.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado nos artigos 3° e 4º, I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Nor-
mativa n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 
2020 , mantendo-se para os exercícios subsequentes, desde que atendidos os critérios 
legais vigentes,  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2015 a 
2019 , cancelando os lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os  com a 
isenção de imposto para aposentado/pensionista,  posto que foi comprovado o cum-
primento ao disposto no artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, e com alteração de área construída tributável 
'102,00m²' para '212,15m²', de categoria/padrão construtivo 'RH-1' para 'RH-3' e de 
ano base '1984' para '1999',conforme Parecer Fiscal acostado aos presentes autos, pos-
to que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada por órgão público, que o 
imóvel possui área construída tributável irregular, mantendo-se inalterados todos os 
demais elementos constitutivos, de acordo com os dispositivos legais supra citados, 
com o acréscimo do disposto nos Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 
e 19.723/2017, no que couberem, desde que no momento da execução da presente 
decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão 
de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do 
CTN, consubstanciado nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, 
alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar 
n° 181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILLHO  

 Diretor(a) de Departamento em Exercício 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.000905-23 
 Interessado(a): TEREZA CANHA MANZAN 
 Código Cartográfico: 3441.52.27.0777.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo ao disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Norma-
tiva n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , 
mantendo-se para os exercícios subsequentes, desde que obedecidos os critérios legais 
vigentes, e  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cance-
lando os lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de 
imposto para aposentado/pensionista, posto que foi cumprido o disposto no artigo 4°, 
I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017, 
desde que no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF 
ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado nas dispo-
sições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 
12.445/2005 en° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017. A isenção, referente 
ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste 
estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela 
Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso 
houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias 
porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILLHO  

 Diretor(a) de Departamento em Exercício 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00021414-54 
 Interessado: JOSE IHA 
 Código Cartográfico: 3214.54.79.0289.01001 
 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 21 da lei Municipal nº 
11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDEFIRO 
O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU referente aos exercícios de 2015 a 2019 (Ree-
missão e Retroativos 04/2019), haja vista o lançamento estar corretamente constituí-
do, pois a classifi cação do imóvel, oriunda de vistoria ao local não foi contestada com 
documentos aptos a validar o pleito, ademais, a Declaração de Atualização Cadastral 
apresentada não refl ete os dados cadastrais referentes ao imóvel.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILLHO  

 Diretor(a) de Departamento em Exercício 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00021209-61 
 Interessado(a): GENI LAREDO MITICA 
 Código Cartográfico: 3441.41.59.0299.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado nos artigos 3° e 4º, I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Nor-
mativa n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 
2020 , mantendo-se para os exercícios subsequentes, desde que atendidos os critérios 
legais vigentes,  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2015 a 
2019 , cancelando os lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os  com a 
isenção de imposto para aposentado/pensionista,  posto que foi comprovado o cum-
primento ao disposto no artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, e com alteração de área construída tributável 
'74,78m²' para '185,08m²', de categoria/padrão construtivo 'RH-2' para 'RH-3' e de ano 
base '1975' para '1998',conforme Parecer Fiscal acostado aos presentes autos, posto 
que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada por órgão público, que o 
imóvel possui área construída tributável irregular, mantendo-se inalterados todos os 
demais elementos constitutivos, de acordo com os dispositivos legais supra citados, 
com o acréscimo do disposto nos Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 
e 19.723/2017, no que couberem, desde que no momento da execução da presente 
decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão 
de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do 
CTN, consubstanciado nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, 
alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar 
n° 181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILLHO  

 Diretor(a) de Departamento em Exercício 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

 Protocolo: PMC.2019.00019815-81
Interessado: NILTON ROSA PEREIRA
Código Cartográfi co: 3364.24.87.0497.01001

De acordo com o encaminhamento,fundamentado no art. 4º,inciso I da lei Munici-
pal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, 
INDEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIO-
NISTA para 2020, nos termos do art. 63 §2º da Lei Municipal 13.104/2007, haja vista 
o requerente não comprovar o atendimento de todos os requisitos descritos no rol 
taxativo para a concessão da isenção pleiteada, pois tendo sido notifi cado a apresentar 
documentos comprobatórios, não atendeu, tampouco contestou a notifi cação no prazo 
estipulado.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00021686-54 
 Interessado: OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA 
 Código Cartográfico: 3413.24.50.0273.01001 
 
 Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo 
às disposição do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da 
Lei nº 13.104/07 e IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  deixo de 
conhecer  do pedido de impugnação de lançamento de IPTU e Taxas para o imóvel 
acima identifi cado, pois os lançamentos foram constituídos nos termos do protoco-
lo 2004/010/1159 com Decisão Administrativa publicada no DOM de15/05/2012 e 
Acórdão da J.R.T. publicado no DOM de 19/02/2016. Portanto, o recálculo dos exer-
cícios de 2004 a 2005 e 2007 a 2012 - Retroativos 04/2019 foram efetuados para o 
exato cumprimento da decisão daquele colegiado  estando o pedido inadmissível por 
abordar assunto cuja discussão administrativa se encontra exaurida  nos termos do 
art. 83 inciso I da lei 13.104/07 c/c art. 1º da lei 14.951/14, fi cando  o requerente, des-
de já, intimado para, querendo, pedir reconsideração  da decisão, exclusivamente 
no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 
dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILLHO  

 Diretor(a) de Departamento em Exercício 
  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  CONTRIBUINTE: PELMIX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
ASSUNTO: ITBI sobre a integralização de imóveis ao patrimônio empresarial

 TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO 
 Nº 110/2019SEP - 2014/03/01847 

Com fundamento nos artigos 17 a 23 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado com 
o disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 12.391/05, fi ca o contribuinte/res-
ponsável intimado do início da AÇÃO FISCAL, em cumprimento à OAF nº 046/2019, 
protocolizada sob nº PMC.2019.00021154-53, tendo como objeto a verifi cação do 
atendimento da condição resolutória do ITBI imputada na decisão publicada no Diário 
Ofi cial do Município em 30/04/2014, através do protocolado nº 2014/03/01847, por 
consequência, o afastamento da espontaneidade prevista no artigo 138 da Lei Federal 
nº 5.172/66 (CTN). 

 PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO:  FEV/2014 a DEZEMBRO/2017
 DOCUMENTOS SOLICITADOS   
  
1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS 
EXERCÍCIOS  *  - original e cópia;
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2 - LIVRO RAZÃO ANALÍTICO* - cópia ou meio eletrônico;
3 - DECLARAÇÃO DO IRPJ* - original e cópia;
4 - CERTIDÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL INTEGRALIZADO AO PATRI-
MÔNIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM CAMPINAS- original e cópia ou só 
cópia autenticada; (expedida a no máximo 01 ano);
5 - DECLARAÇÃO DE USO OU DESTINAÇÃO DO IMÓVEIL OBJETOS DA IN-
TEGRALIZAÇÃO NO PERÍODO FISCALIZADO (inclusive em relação aos imó-
veis localizados fora de Campinas)

* Documentos referentes ao período fi scalizado

DATA/HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO/LOCAL DE ENTREGA DOS DOCU-
MENTOS:
 17/07/2019 (4ª feira - entre 09:00 às 11:30 hs ou das 14:00 às 16:30 hs.) 
 LOCAL: Avenida Anchieta, 200 - 10º andar - Campinas/SP 

 OBSERVAÇÕES 
1 - Na impossibilidade de apresentar algum item fazer declaração por escrito dos mo-
tivos pelo não cumprimento. 
2 - O não cumprimento desta intimação caracteriza infração tributária, sendo aplicá-
veis as sanções previstas na Lei Municipal nº 12.391/05, na Lei nº 5.172/66 (CTN) e 
na Lei nº 8.137/90.
 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO 

  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00020890-11 
 Interessado(a): GENI FERREIRA ROSA MARÇAL 
 Código Cartográfico: 3343.33.48.0030.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado nos artigos 3° e 4º, I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Nor-
mativa n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 
2020 , mantendo-se para os exercícios subsequentes, desde que atendidos os critérios 
legais vigentes,  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2014 a 
2019 , cancelando os lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os  com a 
isenção de imposto para aposentado/pensionista,  posto que foi comprovado o cum-
primento ao disposto no artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, e com alteração de área construída tributável 
'68,00m²' para '113,64m²', de categoria/padrão construtivo 'RH-2' para 'RH-3' e de 
ano base '1993' para '2000', conforme Parecer Fiscal acostado aos presentes autos, 
posto que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada por órgão público e 
termo de ciência e notifi cação, que o imóvel possui área construída tributável irre-
gular, mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo 
com os dispositivos legais supra citados, com o acréscimo do disposto nos Decretos 
Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem, desde que 
no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda estejam 
dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado nas disposições do artigo 
23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 
en° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017. A isenção, referente ao exercício 
de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido 
pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Comple-
mentar n° 181/2017,cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por 
parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura 
incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILLHO  

 Diretor(a) de Departamento em Exercício 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO  
 Protocolo: PMC. 2019.00016182-31 
 Interessado: Daniel Durante Meneses 
 Assunto: Cancelamento de Guia de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, da Lei Municipal nº 13.104/07,  defiro  o presente pedi-
do,  cancelando-se a guia de ITBI nº.  301089 , emitida para a transação de 06/01/2012, 
cujo débito encontra-se em dívida ajuizada, relativo ao imóvel de matrícula 119.848, 
denominado apartamento nº 163, Edifício Plaza, Condomínio Residencial Plaza Light, 
na Rua Hermantino Coelho, nº 195, tendo em vista que a mesma foi emitida com erro 
e em duplicidade com a guia nº 301090, tendo sido demonstrado que o requerente foi 
vendedor do imóvel na referida transação, não sendo o adquirente e sujeito passivo do 
imposto como constou na guia nº 30189, conforme escritura de compra e venda e ma-
trícula nº 119.848, anexas nos documentos (1400729) e (1476258). Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se en-
quadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Processo: PMC.2019.00010991-10
Interessado: Nilda Pereira da Graça 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI - GER nº 172.279 
Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo 
às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 da Lei 
nº 13.104/07,  determino  o cancelamento do lançamento de ITBI e do respectivo dé-
bito, constituído através da Guia nº 172.279, por restar comprovado que os créditos 
tributários originados foram emitidos em duplicidade, nos termos da Lei nº 12.391/05, 
conforme Parecer do Setor de ITBI - DRI/SMF nº1362527.  Deixo de recorrer  à Junta 
de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas 
disposições do art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Processo: PMC.2019.00010073-55
Requerente: AMP Filhos - Participações Ltda.
Cartográfico: 3261.53.41.0637.03067 
 Assunto: Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposição do artigo 
66, combinado com o artigo 2º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço 

a não-incidência do ITBI  pela lavratura do instrumento de transmissão do imóvel 
cadastrado pelo cartográfi co nº 3261.53.41.0637.03067, matriculado no 2º CRI sob 
nº 104.020, incorporados ao patrimônio da sociedade empresarial denominada AMP 
Filhos - Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 31.793.647/0000-41, em reali-
zação de capital,  sob condição resolutória  de que nos três primeiros anos seguintes 
à data da aquisição (17/09/2018) não tenha a empresa adquirente do imóvel atividade 
preponderante de compra, venda ou locação de bens imóveis ou de direitos relativos 
à sua aquisição, ou arrendamento mercantil, em conformidade com as disposições do 
artigo 156, §2º, I, da CF/1988 e artigos 37, §2º, 116, II e 117, II, da Lei Federal nº 
5.172/66 - CTN e Lei Municipal nº 12.391/05.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos 
Tributário, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterada pela Lei nº 
13.636/09.

 Protocolo: PMC.2019.00003293-41
Interessado: CSCA-PF-SMAJ-PMC
Contribuinte: Sadraque dos Santos Lima
Cartográfico: 3434.51.73.0266.000000 
 Assunto: Pedido de restituição de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-
tanciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  reconheço o direito 
ao crédito equivalente 90,4406 UFIC,  pago por meio da guia de ITBI nº 712158, 
em setembro/2017, relativo ao imóvel de cartográfi co 3434.51.73.0266.000000, 
conforme demonstrativo de pagamento anexo (1372259), tendo em vista que a guia 
712158 foi emitida pelo 1º Cartório, referente à transação de venda e compra do Lote 
5, Quadra 33 - Rua Daniel Sartori, Jardim do Lago continuação, com data de tran-
sação de 20/09/2017, considerada incorreta, segundo documentação anexa, para ser 
aproveitado no lançamento do ITBI relativo a guia 711034, com débito em dívida 
ativa, a qual se refere ao mesmo lote e mesmo adquirente, emitida para pagamento 
em 13/09/2017, relativa a transação de compra e venda com Instrumento Particular 
realizado em 04/01/1995, conforme Declaração e Instrumento (1370896), sendo de-
vido o imposto registrado na guia 711034, nos termos do artigo 2º, da Lei Municipal 
nº 12.391/2005,  cuja repetição do indébito tributário fica condicionada à inexis-
tência de débitos  em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no 
artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Remeto aos autos ao DCCA/SMF  para 
providências quanto à repetição do indébito tributário, nos termos dos artigos 45 a 51 
da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar comunicado quanto 
aos procedimentos subseqüentes.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tribu-
tários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do 
recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo: PMC. 2018.00038628-05
Interessado: Diva Valentim Pighini 
 Assunto: Cancelamento de Guia de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, da Lei Municipal nº 13.104/07,  defiro  o presente pedi-
do,  cancelando-se a guia de ITBI nº. 50780,  emitida para a transação de 29/06/2004, 
nos termos da IN-DRI 01/2003, item 25, observada a Lei Municipal nº 12.391/2005, a 
qual se encontra em execução fi scal em nome de Diva Valentim Pighini, tendo em vis-
ta que a referida guia foi preenchida erroneamente, alternando-se os nomes da adqui-
rente e da transmitente e com valor total e data de vencimento também errados, e que, 
por outro lado, foi substituída pela guia nº 50782, corretamente preenchida conforme 
dados constantes da escritura pública de renúncia do usufruto datada de 29/06/2004, 
cujo crédito tributário encontra-se quitado.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - DIRETOR RESPONDENDO PELO DRI/SMF - matr. 127.207-1 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: 2018.00042811-05 
 Interessado(a): JOSÉ MENDES JUVENAL 
 Código Cartográfico: 3413.62.90.0002.01001 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 21da lei Municipal nº 
11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  INDEFI-
RO  o pedido de revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de 2018 (Re-
emissão 11/2018), posto que não foram evidenciadas irregularidades no lançamento 
combatido, estando os créditos tributários regularmente constituídos de acordo com os 
dados cadastrais do imóvel, verifi cados mediante vistoria fi scal, através da qual ocor-
reu o enquadramento da categoria e dos padrões construtivos lançados, nos termos do 
disposto no art. 18-C da Lei Municipal n° 11.111/2001, e alterações, e não encontra 
amparo legal o argumento do(a) Interessado(a) de que não podem incidir tributos a 
imóvel com pendências de regularização, de acordo com o disposto no §1º do art. 17 
do mesmo diploma legal retro citado, que estabelece que os lançamentos devem ser 
efetuados com base na realidade fática apurada.
Quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente recolhidos no lote ori-
ginário, de código cartográfi co  3413.62.90.0001.01001,  encaminho, após a publicação 
da presente decisão, à CSPFCLI/DRI/SMF para que seja providenciado o reconheci-
mento de eventual crédito para posterior compensação, se devida.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 
 DIRETOR - DRI EM EXERCÍCIO 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
 
 Processo: PMC.2019.00016447-46 
 Interessado: Beatriz Nogueira Whyte 
 Cartográfico: 3263.21.92.0068.01001 
 Assunto:  Reconhecimento de Crédito 
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Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-
tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º, 44 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, dos arti-
gos 165 e 168, I, da Lei Federal nº 5.172/1966 - CTN,  reconheço o direito ao crédito 
tributário  apurado no montante de  1.692,5983 UFIC , decorrente de recolhimentos a 
maior, dos lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias do exercício de  2019, emissão 
jan/2019,  relativos ao imóvel de código cartográfi co nº 3263.21.92.0068.01001, re-
metendo os autos ao DCCA/SMF para as providências quanto a repetição de indébito, 
observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interes-
sado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas 
exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - DIRETOR RESPONDENDO PELO DRI/SMF - matr. 127.207-1 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo: PMC.2019.00008630-96
Interessado: Sexto Cartório de Notas Campinas
Cartográfico: 3343.11.65.0316.03011 
 Assunto: Reconhecimento de Crédito 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposição do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço 
o direito ao crédito de   692,7977   UFIC  em face do recolhimento em duplicidade da 
GER nº 741587, emitida em jul/2018,  cuja repetição do indébito tributário fica 
condicionada  à inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em 
face do disposto no artigo 43 da Lei nº 13.104/07.  Remeto os autos  ao DCCA/SMF 
para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos termos dos arts. 45 
a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo a interessada aguardar comunicado quanto aos 
procedimentos subsequentes.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74 da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - DIRETOR RESPONDENDO PELO DRI/SMF - matr. 127.207-1 
  

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

E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo: PMC.2019.00004009-16 
 Interessado: IVAN BUENO ROCHA 
 Código Cartográfico:3423.21.07.0359.01086 
 Assunto: Revisão de Tributos - IPTU 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo às disposições do art. 68, combinado com 
o art. 4º, e dos arts. 68, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, e arts. 2º, inciso 
II e 3º da IN DRI/SMF nº 003/2017, DEFIRO  o pedido de revisão do lançamento 
tributário de  IPTU  do exercícios de 2019, para o imóvel cadastrado pelo cartográfi -
co nº  3423.21.07.0359.01086  , alterando-se, a área total construída de 74,67 m2 para 
19,66 m2, conforme Parecer Fiscal1520221, mantendo-se demais dados cadastrais 
inalterados, consubstanciado nos artigos 17, 18, 18A, 18B, 20 e 21 da Lei Municipal 
nº 11.111/01 (e alterações).
Atendendo às disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 68, 69, 70 e 82 
da Lei Municipal nº 13.104/07,  determino  a alteração de ofício dos lançamentos tribu-
tários de  IPTU  para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº 3423.21.07.0359.01086  , 
alterando-se, para os exercícios de 2014 a 2018,  a área total construída de 74,67 
m2para 19,66 m2, conforme Parecer Fiscal 1520221, mantendo-se demais dados ca-
dastrais inalterados, consubstanciado nos artigos 17, 18, 18A, 18B, 20 e 21 da Lei 
Municipal nº 11.111/01 (e alterações).
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - DIRETOR RESPONDENDO PELO DRI/SMF - matr. 127.207-1 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo: PMC.2018.00038419-81
Interessado: La Guardia Engenharia e Avaliação Ltda.
Cartográfico: 3421.51.84.0002.00000 (Originário) 
 Assunto:  Reconhecimento   de crédito 
Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-
tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, e dos artigos 
165, 167 e 168 da Lei 5.172/66-CTN,  reconheço o direito ao crédito tributário 
 apurado no montante de  4.303,5437 UFIC,   para os códigos cartográficos   listados 
no Parecer Fiscal nº1496471 , decorrente dos recolhimentos indevidos efetuados para 
o imóvel originário de código cartográfi co nº 3421.51.84.0002.00000, referente às 
parcelas nºs 01/11 a 07/11, lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias do exercício 
de 2018, emissão jan/2018, nos termos da Lei Municipal nº 44 da Lei Municipal nº 
13.104/07 e do art. 63 do Decreto Municipal nº 19.723/17.  Deixo de recorrer  à Junta 
de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências 
dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 FLÁVIO DONATTI FILHO 

 AFTM - DIRETOR RESPONDENDO PELO DRI/SMF - matr. 127.207-1 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
  

 Protocolo nº: 2019/10/14099
Interessado: Construtora Lix da Cunha S/A
Assunto: Certidão de Inteiro Teor de Processo Administrativo
Tendo em vista a solicitação da interessada, os documentos constantes nos autos e com 
base nos arts. 2º ao 5º do Decreto nº 18.050/2013, acolho a manifestação às fl s. 23 e 

 defiro  o pedido de Certidão de Inteiro Teor para fornecimento de cópia do protocolo 
administrativo nº 1999/0/74.775.
Protocolo nº: 2019/10/14100
Interessado: Construtora Lix da Cunha S/A
Assunto: Certidão de Inteiro Teor de Processo Administrativo
Tendo em vista a solicitação da interessada, os documentos constantes nos autos e com 
base nos arts. 2º ao 5º do Decreto nº 18.050/2013, acolho a manifestação às fl s. 23 e 
 defiro  o pedido de Certidão de Inteiro Teor para fornecimento de cópia do protocolo 
administrativo nº 1999/0/74.774.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 SARHA C.D. DOS REIS ALMEIDA RENZO 

 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM/SMF 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

  
  Protocolo: 2019/03/00427
Interessado: Ronaldo de Aguiar Souza Zulian
  Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN Construção Civil - Guia nº 
30.970/2019 
 Atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 13.104/07, art. 68, e IN 04/2018 DRM/
SMF 04/2018, art. 3º, com base nos elementos do protocolado, defi ro parcialmente a 
impugnação;   segundo previsão da   Lei Federal nº 5.172/66, art. 145, I, retifi cando o 
lançamento do ISSQN informado pela guia nº   30.970/2019,   para excluir de sua base 
de cálculo o valor das notas fi scais que, atendendo ao requisito da   Lei Municipal nº 
12.392/2005, art. 2  3  , II  , tiveram o imposto comprovadamente recolhido no curso da 
obra; passando assim o valor do crédito tributário que deve permanecer em cobran-
ça, de    4.339,4627 UFIC    para    1.860,8642 UFIC   .  

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 BRUNO CÉSAR PEREIRA LANGONI 

 AFTM - Coordenador da CSFM/DRM/SMF 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

  
  Processo Administrativo nº:  2018/10/22.109
 Interessado:  Secretaria Municipal de Infraestrutura 
 Referente:   Tomada de Preços 01/2019 
 Objeto:  E xecução de obras remanescentes de drenagem no Jardim Myriam Moreira 
da Costa - Campinas/SP  
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no artigo 8º, inciso V, do Decreto Municipal nº 18.099/13,     AUTORIZO     a despe-
sa no valor global de R$ 1.428.870,05 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, 
oitocentos e setenta reais e cinco centavos), a favor da empresa TERRADAN TER-
RAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA EIRELI - EPP, devendo onerar a dotação 
orçamentária do presente exercício o valor de R$ 788.844,00 (setecentos e oitenta e 
oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) e o restante deverá onerar a dotação 
orçamentária do exercício subsequente.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe à Secretaria Municipal de Administração para 
demais providências, conforme homologação.  
   

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 

 Secretário Municipal De Infraestrutrua 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 CONCIDADE - CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA 18/06/2019 

 
CONVOCAMOS os senhores conselheiros titulares e respectivos suplentes, e convi-
damos os representantes das entidades suplentes que compõem o Conselho da Cidade 
de Campinas, para  90ª Reunião Ordinária, a ser realizada terça-feira, dia 18 de 
junho de 2019, às 18h30, no Salão Vermelho, Paço Municipal, Campinas/SP. 

 1ª Parte - Matérias das Reuniões Anteriores: 
1.Aprovação das atas: 87ª, 88ª e 89 Reuniões Ordinárias e da 63ª Reunião Extraor-
dinária;

2. Aprovação da agenda das Reuniões Ordinárias para 2019;

3. Quais os rumos que o Concidade poderá tomar nas próximas reuniões;

4. Avaliação da Apresentação sobre o   PDUI "Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado"  , e proposição de acompanhamento deste Plano;

 2ª Parte - Ordem do dia:  
1. Aprovação da ata 90ª Reunião Ordinária;
2. Assuntos diversos.
 

 Campinas, 12 de junho de 2019 
 SANDOVAL DONIZETE DE BRITO 

 VICE-PRESIDENTE DO CONCIDADE 
  

 INDEFERIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBA-
NO 

Prot. 2016/10/35091 - Angelo Forti
A ordem de serviço n° 05/2013, dispõe sobre o estabelecimento de prazos para os 
protocolados encaminhados para o comparecimento do interessado. Determina que 
será dado o prazo de 30 dias após a convocação no Diário Ofi cial do Município para o 
comparecimento do interessado e no caso de não comparecimento no prazo estipula-
do, deverá ser convocado novamente a comparecer num prazo de 15 dias.
Esta Coordenadoria, convocou três vezes o interessado via Diário Ofi cial do Muni-
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cípio, conforme verifi camos às fl s. 43 e 44 em um prazo superior ao estipulado na 
Ordem de Serviços nº 05/2013.
Tendo em vista o tempo decorrido e o desinteresse do interessado, indefi ro o pedido de 
cadastramento da Gleba em análise, com base no Artigo 27 do Decreto nº 19.173/2016. 
 

 CAROLINA BARACAT N. LAZINHO 
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO  

  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  
  ERRATA - PUBLICAÇÃO DE 13 DE JUNHO DE 2019 
ONDE SE LÊ: 
 COM BASE NO DECRETO 18.050/13, DEFIRO CÓPIA PARCIAL DO PROTOCOLO 2007/11/1413 
E AUTORIZO CÓPIA TOTAL, SENDO CÓPIA SOMENTE DAS CAPAS DAS PLANTAS E DOCU-
MENTOS EM FOLHAS MAIORES QUE O TAMANHO OFÍCIO. 
PROT.19/10/14436 CONDOMÍNIO EDIFÍCIOSOLAR DO BOSQUE 
  LEIA-SÊ: 
 COM BASE NO DECRETO 18.050/13, DEFIRO CÓPIA TOTAL DO PROTOCOLO 2007/11/1413, 
SENDO CÓPIA SOMENTE DAS CAPAS DAS PLANTAS E DOCUMENTOS EM FOLHAS MAIO-
RES QUE O TAMANHO OFÍCIO. 
PROT.19/10/14436 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR DO BOSQUE 

 AUTORIZO A RETIRADA TEMPORÁRIA DO LACRE FÍSICO PELO PERÍODO DE 10 DIAS 
PARA REMOÇÃO DE DOCUMENTOS.  FIQUE CIENTE O RESPONSÁVEL PELO ESTABELE-
CIMENTO QUE O USO DO LOCAL, NESSE PERÍODO, PARA QUALQUER ATIVIDADE DE NA-
TUREZA ECONÔMICA E/OU COMERCIAL IMPLICARÁ NA IMEDIATA RECOLOCAÇÃO DO 
LACRE FÍSICO E MULTA POR DESOBEDIÊNCIA AO AUTO DE LACRAÇÃO CONFORME O 
INCISO V, ART.22º DA LEI Nº11749/03. 
PROT. 19/11/7331 ODIMAR LUCIO

 AUTORIZO A RETIRADA TEMPORÁRIA DO LACRE FÍSICO PELO PERÍODO DE 15 DIAS 
PARA REMOÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OB-
TENÇÃO DO AVCB.  FIQUE CIENTE O RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO QUE O 
USO DO LOCAL, NESSE PERÍODO, PARA QUALQUER ATIVIDADE DE NATUREZA ECONÔ-
MICA E OU/ COMERCIAL IMPLICARÁ NA IMEDIATA RECOLOCAÇÃO DO LACRE FÍSICO E 
MULTA POR DESOBEDIÊNCIA AO AUTO DE LACRAÇÃO CONFORME PRESCREVE O INCI-
SO V, ART.22º DA LEI Nº11749/03. 
 PROT. 19/11/7192 LUILSON & CIA LTDA ME

 DEFERIDOS 
PROT.19/11/6534 AMERICAN TOWER DO BRASIL-CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA

 INDEFERIDOS 
PROT.18/11/1762 CARLOS ARMANDO MILANI - PROT.18/11/16333 OSMARIO PEREIRA ESTER

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.16/11/4399 JOFEGE CONCRETO LTDA - PROT.19/11/2165 HUNTINGTON CENTRO DE ME-
DICINA REPRODUTIVA CAMPINAS LTDA - PROT.19/11/2218 CEDAPPA-CENTRO DE ESTUDOS 
DOS DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM, PSICOPEDAGOGIA E PSICOLOGIA APLICADA EIRELI 
- PROT.19/11/2445 BJ BURGUER LANCHONETE EIRELI-EPP - PROT.19/11/2673 EL CAMINO FOODS 
S/A - PROT.19/11/2880 TELEGARGO ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 

 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ENG° MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE INTIMAÇÃO APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO 

 COORDENADORIA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
- CPCIP 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
torna pública a presente intimação de seus proprietários/possuidores/representantes 
legais de condomínios residenciais neste município e abaixo relacionado(s), e vem 
através do presente Edital, intimá-lo(s) da obrigação constituída na Lei Complemen-
tar 09/03, Artigo 45º, estabelecendo-se que devam apresentar documentação técnica 
comprobatória de prevenção contra incêndio e pânico no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar desta publicação, para o(s) local(is) abaixo relacionado(s). O não cumprimento 
da presente intimação ensejará a imposição de multa conforme Artigo 173º e adoção 
de medidas previstas nos citados diplomas legais.
1) Condomínio Edifício Jarandi - CNPJ 59.033.191/0001-30 - Intimação 01224 - Pro-
tocolo 07/11/12316
2) Condomínio Residencial Parque dos Eucaliptos - CNPJ 54.154.430/0001-97- Inti-
mação 02115 - Protocolo 08/11/2006 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ENGº MARCOS MENDES 

 COORDENADOR DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4174
PROTOCOLO: 2019/99/401
PROPRIETÁRIO: EDIFICIO CALIFORNIA PREMIUM
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4173
PROTOCOLO: 2019/99/402
PROPRIETÁRIO: SANCLAYR VIEIRA SINDARSIC
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4165
PROTOCOLO: 2019/99/384
PROPRIETÁRIO: SAMARA FLAMINI KIIHL
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3995
PROTOCOLO: 2019/99/294
PROPRIETÁRIO: NOVO MUNDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4065
PROTOCOLO: 2019/99/375
PROPRIETÁRIO: GUIDO COSTA SOUZA DE ARAUJO
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4138
PROTOCOLO: 2019/99/382
PROPRIETÁRIO: JOSE ROGERIO ALVES DA SILVA
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4127
PROTOCOLO: 2019/99/383
PROPRIETÁRIO: MAR ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS SOCIAIS LTDA
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA C/ DEMOLIÇÃO PARCIAL

PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3988
PROTOCOLO: 2019/99/252
PROPRIETÁRIO: FLAVIA SIQUEIRA ROMANO
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4082
PROTOCOLO: 2019/99/363
PROPRIETÁRIO: MANICARDI CABRAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES IMOBILIA-
RIAS LTDA-EPP
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3882
PROTOCOLO: 2019/99/247
PROPRIETÁRIO: ITOR FINOTELLI
DECISÃO: DEFIRO PROJETO DE REFORMA PEQUENA

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3472
PROTOCOLO: 2018/99/829
PROPRIETÁRIO: SONIA REGINA SILVERIO SANTOS
DECISÃO: DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA

SOLICITAÇÃO: 4251
PROTOCOLO: 2019/99/479
PROPRIETÁRIO: POEMA RESIDENCIAL
DECISÃO: INDEFIRO PROJETO DE REFORMA PEQUENA

SOLICITAÇÃO: 4026
PROTOCOLO: 2019/99/310
PROPRIETÁRIO: OLÍMPIO MIRANDA NETO
DECISÃO: INDEFIRO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
 
 COM BASE NO DECRETO 18.050/213, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CER-
TIDÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO Nº 1977/00/1327. 
PROT. 19/10/14692 CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA
 
DEFERIDOS 
PROT.19/11/726 VIVIANE CRISTINA MARQUES - PROT.19/11/1339 FRANCISCO BRÁS CAMILO - 
PROT.19/11/4697 VERIDIANA MACHADO KALLAUR - PROT.19/11/7282 AGRO JATIBAIA LTDA 
- PROT.19/11/7114 SUELY FERREIRA BONINI NAGAO - PROT.19/11/7083 ELIANA CONCEIÇÃO 
FRANCO MELLO DECOURT - PROT.19/11/5743 CARLOS ALBERTO SIVIERO - PROT.19/11/7061 IAT 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

 INDEFIRO O RECURSO 
 PROT.19/10/13995 CONDOMÍNIO EDÍFICIO ORIENTE SQUARE 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.19/11/5859 CELSO EDUARDO MORENO NUCCI - PROT.19/11/4435 ROBERTINA APARE-
CIDA MUCIACITO BOTTER - PROT.19/11/6904 ELLOPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES - PROT.18/11/16199 VANDERLEI APARECIDO PEREIRA - PROT.16/11/8793 ORIVALDO JOSÉ 
FRANCO - PROT.13/11/11346 ANDRÉ IVO ZARZUR - PROT.19/11/6884 MATHEUS PENTEADO DE 
SIQUEIRA - PROT.19/11/845 DAVID BISPO CARDOSO - PROT.19/11/4068 JOSÉ WILSON DUAR-
TE - PROT.19/11/5329 NATHALIA SGARIBOLDI - PROT.19/11/5732 RODRIGO CLARET LOPES 
- PROT.19/11/4491 IVANI ANGELA ZANGARINI WIZIANIACK - PROT.18/11/9566 EDSON MAR-
CONATTO - PROT.19/11/4863 PAULO AMADO DE REZENDE - PROT.19/11/6707 WANDER LÚCIO 
GUERRA - PROT.19/19/32 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - PROT.19/11/5520 BRES VI-
RACOPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT.17/11/17644 RODOLFO GALVANI 
JR. - PROT.19/10/14061 FERNANDO CESAR THOMAZINE

 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.19/11/7257 AILTON MONTAGNER

 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS 
PROT.19/11/6690 LUCIENE BROTTO BALDINI DA SILVA

 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
MULTA 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - DUOS 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições 
vem, pelo presente Edital, notifi car PAULO ROGÉRIO TERINI ACORSI, CPF 
274.216.718-89 do Auto de Infração e Multa n.º 3661, lavrado em 22/03/2019 por ter 
infringido a LC 09/03, Art. 21, cujas vias se encontram no protocolo 2016/11/9686. A 
infração aplicada nos termos do Art. 161, LC 09/03 corresponde ao valor de R$ 55,13 
(cinquenta e cinco reais e treze centavos). É facultada aos proprietários a interposição 
de defesa por escrita. O prazo máximo é de 10 (Dez) dias a contar da presente data, sob 
pena de inscrição do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial. 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
torna pública a presente  intimação N.°   22188 , lavrada em 07/06/2019, em nome de 
 TRAPATONE BAR & AUTO LANCHES LTDA - ME , CNPJ  20.886.203/0001-
34 , referente ao imóvel localizado à  AVENIDA FRANCISCO JOSÉ DE CA-
MARGO ANDRADE, 735 - JARDIM CHAPADÃO  (Código Cartográfi co 
 3412.24.84.0298.01001 ), neste município, cujas vias se encontram no protocolo 
 2015/11/8321 . A intimação corresponde à obrigação constituída na Lei Municipal nº 
11.749/2003, art. 22, inciso II, que estabelece o encerramento de suas atividades no 
local acima apontado, em prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação. O 
não cumprimento da presente intimação ensejará a imposição de lacração e demais 
medidas previstas no citado diploma legal.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
MULTA 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, por 
meio do presente edital, vem notifi car  TRAPATONE BAR & AUTO LANCHES 
LTDA - ME  ,   C  N  P  J  20.886.203/0001-34 , situado à  AVENIDA FRANCISCO JOSÉ 
DE CAMARGO ANDRADE, 735 - JARDIM CHAPADÃO , neste município, do 
 Auto de Infração e Multa nº   0332 , lavrado em 07/06/2019, cujas vias se encontram 
no protocolo  2015/11/8321  por ter infringido a Lei Municipal nº 11.749/2003, art. 
22, inciso I. A infração aplicada nos termos do inciso II, art. 22, da Lei Municipal 
nº 11.749/2003 corresponde ao valor de  R$   3.526,  2  0   (  Três mil, quinhentos e vinte 
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e seis reais   e vinte centavos  ) . É facultado ao autuado a interposição de defesa por 
escrito. O prazo máximo é de 30 (trinta) dias a contar da presenta data, sob pena de 
inscrição do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO  
Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 
 Setor de Informações Patrimoniais 
Prot. 2013/10/34410 - Francisco Ribeiro dos Santos
Compareçam os interessados vencedores do certame referente a Concorrência n° 
05/2019, já homologada e adjudicada para apresentarem matrículas atualizadas refe-
rente aos objetos daquela concorrência até a data de 27 de junho de 2019.
 Setor de Certidão 
Prot. 2019/10/14887 - Vilma Angelica da Silva Giomo
Prot. 1979/00/10179 - José Mansor Fernandes
 Coordenadoria Setorial de Laudos Técnicos 
Prot. 2019/11/4372 - Work Security Comércio & Serviços LTDA
Prot. 2019/11/138 - Jorge Luis Siqueira
 

 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO 
 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 

  

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 15 (QUINZE) Dias: 
 Setor de Expediente 
Prot. 2018/10/13229 - Tomaz Decesamo Pereira Galvão
Prot. 2019/10/963 - Mariana Elizabeth Saraiva de Barros
Prot. 2019/10/4476 - Luciano Botelho de Morais
Prot. 2019/10/3362 - Rodrigo Leite Gonçalves
Prot. 2019/10/2892 - Celio Cezar Machiewicz
Prot. 2019/10/9280 - Sueli Moraes
Prot. 2019/10/7576 - Bruno Nucci
Prot. 2019/10/3311 - Mauricio Coelho de Morais
Prot. 2019/10/2204 - Francisco Carlos Carmona
Prot. 2019/10/1338 - Elton Casarin
Prot. 2019/10/5355 - Dirceu Pereira Junior
Prot. 2019/10/4217 - Mauro Torres do Prado
Prot. 2019/10/4218 - Mauro Torres do Prado
Prot. 2019/10/4818 - Marcos Graziani Junior
Prot. 2019/10/4139 - Grazielli Harumi da Silva
Prot. 2019/10/5503 - William Zu Sang Lee
Prot. 2019/10/10328 - Marisa Martins Moreno
Prot. 2019/10/9318 - Andre Meschiatti Nogueira Filho
Prot. 2019/10/11596 - Paulo Quian Namorato
Prot. 2019/10/3012 - Sociedade Hipica de Campinas
Prot. 2019/10/8484 - Claudio Augusto do Amaral
Prot. 2019/10/6492 - Renata Lucia Gusman
Prot. 2019/10/6022 - Jose Ricardo Fernandes Lagoa
Prot. 2019/10/6321 - Aparecida Helena Sanches Moren Oliveira
 

 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO 
 CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE 

  

 SOLICITAÇÃO DE COPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBA-
NO 
Solicitamos dos interessados dos protocolos abaixo relacionados, que entrem em con-
tato através do telefone 2116 - 0240 para o agendamento do seu comparecimento junto 
ao respectivo Departamento, para tratar de assunto relacionado a sua solicitação, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) Dias: 
 Setor de Expediente 
Prot. 2012/10/31559 - Concessionária Rodovias do Tietê
Prot. 2019/10/14811 - NG Bosco Construções e Comércios LTDA
Prot. 2018/10/33456 - Eduardo Frediani Duarte Mesquita

 Prazo de 15 (QUINZE) Dias: 
Prot. 2017/10/32404 - Luiz Jose Hernandes Junior
 

 CAROLINA BARACAT N. LAZINHO 
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO  

 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 
 "Improbidade Administrativa ", que encerrará a 16ª edição do curso " Noções Prá-
ticas de Direito para Servidores",  promovido por esta secretaria por meio da Escola 
de Governo e Desenvolvimento do Servidor - EGDS.

 Objetivo: 
  A presentar os principais conceitos relacionados aos atos de improbidade administrati-
va e correlacioná-los com as vivências práticas da Administração Pública, com vistas 
a capacitar os participantes a identifi car, prevenir e, dentro das atribuições de cada um 

como servidores públicos e/ou cidadãos, coibir a ocorrência destes atos. 

 Palestrante:  Henrique R. Subi, Procurador do Município de Campinas. Mestre em 
Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista 
em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Professor universitário 
em cursos de graduação e pós-graduação em Direito em Campinas e região. Professor 
de cursos preparatórios para concursos públicos e OAB. Autor de diversos livros.

 Data:  04/07/2019 (quinta-feira) 
 Horário:  das 14h00 as 17h00
 Local:  Salão Vermelho - Paço Municipal

 Inscreva-se através: https://cursosegds.campinas.sp.gov.br/ 
 Informações:(19) 3235-2226 ou 3235-2218 
 

 Campinas, 12 de junho de 2019 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenadora da EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

  

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

ção parcial para Junho e Julho 
  CURSOS: 

1 . Política e Gestão Ambiental Municipal 
 Objetivo:  Capacitar o servidor para a compreensão e importância do seu papel social, 
na construção de metas institucionais e como profi ssional atuante dentro da adminis-
tração pública municipal; Promover o desenvolvimento integral e compartilhado dos 
servidores; Preparar o servidor para desenvolver-se na carreira, capacitá-lo profi ssio-
nalmente para um exercício efi caz de suas tarefas individuais e coletivas dentro da 
unidade; Preparar os servidores para uma gestão voltada para atuação transversal, com 
apreensão e difusão de diversas áreas do conhecimento, com interação que não leve 
somente em conta seus interesses institucionais, bem como ampliar o conhecimento 
teórico e prático, mas também sensibilizar para a transformação de comportamento e 
do modus operandi da gestão pública municipal que vise caminho da sustentabilidade. 
Aprimorar sua atuação no serviço público com os conhecimentos básicos de gestão 
ambiental em nível local. Apresentar aos servidores públicos municipais inscritos uma 
dinâmica diferenciada de diálogos e eventos na área ambiental no maior evento de 
meio ambiente e sustentabilidade no Brasil, a fi m de estimular a compreensão da pauta 
ambiental no cotidiano da gestão pública local.

 Conteúdo:  Abertura do Fórum Brasil de Gestão Ambiental; Questão Ambiental e o 
Desenvolvimento Sustentável dos Municípios Brasileiros; Gestão Pública Ambiental; 
Educação Ambiental; Direito, Legislação e Política Ambiental Municipal; Licencia-
mento Ambiental; Fiscalização Ambiental; Geoprocessamento na Gestão Pública Am-
biental; Fundo Ambiental Municipal; Campinas e o Meio Ambiente; Política Muni-
cipal de Recursos Hídricos; Espaços Especialmente Protegidos Conservação da Flora 
e da Fauna; Mudanças Climáticas;Reportes a Organismos Externos e Avaliação de 
Desempenho Ambiental 

 Instrutores:   Andrea Cristina de Oliveira Struchel  - É instrutora na Escola de Governo 
do Servidor da Prefeitura Municipal de Campinas desde 2013.Atua como Supervisora 
Departamento junto à Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável da Prefeitura Municipal de Campinas-SP desde 2014.Mestre em Urbanismo 
(2005) e Graduada em Direito ambos pela PUC Campinas (1997).Especializada em 
Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (2002) e em Direito Processual pela Universidade da Amazônia (2007).É 
autora do livro Licenciamento Ambiental Municipal, publicado pela editora Ofi cina 
de Textos (2016). Exerceu a presidência do Conselho de Regulação e Controle Social 
do Município de Campinas-SP da ARES-PCJ (2013-2016) e é membro do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente de Campinas (COMDEMA) desde 2015.Foi Diretora do 
Departamento de Desenvolvimento Sustentável, entre 2011-2014, da Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas.Leciona Legislação Aplicada a Gerenciamento de Resíduos Sóli-
dos em pós graduação no SENAC - Campinas. Lecionou no Curso de Especialização 
em Gestão Pública, entre 2008-2014, e também no Curso de Extensão em Direito Am-
biental, entre 2005-2007, ambos da PUC-Campinas. Foi pesquisadora convidada do 
Labeurb (Unicamp) entre 2007-2008.É membro do Instituto de Pesquisa Civitas, con-
tribuindo com temáticas relacionadas às políticas ambientais (desde 2007).É membro 
do Grupo de Estudos Ambientais do Departamento de Meio Ambiente do Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo (desde 2005).Atua na área do Direito Público, com 
ênfase em Direito Ambiental, Políticas Públicas, Direito Administrativo e Urbanístico.
 Angela Cruz Guirao  - Doutora em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas, 
possui graduação em Ciências Biológicas ) pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas / especialização em Formação de Educadores Ambientais pelo Coletivo 
Educador Ambiental de Campinas/ Fundo Nacional do Ministério de Meio Ambien-
te/ Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Geografi a pela Universidade 
Estadual de Campinas. Bióloga da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável da Prefeitura Municipal de Campinas, estando atualmente como 
diretora do Departamento do Verde e do Desenvolvimento Sustentável.
 Dominique Missio de Faria  - Coordenadora Setorial de Projetos e Educação Ambien-
tal na PMC / Experiência de 20 anos como educadora e 19 anos de contação de histó-
rias / Graduação em Pedagogia /Licenciatura em Letras / Formação artística /técnica 
em música/ cantora e atriz desde os 13 anos.
 Guilherme Theodoro N P de Lima  - Graduado em Oceanologia e mestre em Oceano-
grafi a Física, Química e Geológica.Experiência na área de Oceanografi a, com ênfase 
em geoquímica e hidroquímica marinha, tendo realizado trabalhos dentro e fora da 
academia, além de publicado artigos nestas áreas. Doutor pela Faculdade de Engenha-
ria Civil, na área de concentração em Recursos Hídricos, Energéticos e Ambientais. 
Atualmente, como Coordenador de Tecnologia de Informações Ambientais junto a 
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município 
de Campinas (SP).
 Heloisa Fava Fagundes  - Graduada em Tecnologia em Controle Ambiental pela Uni-
versidade Estadual de Campinas e em Ciências Biológicas, pós graduada em Direito 
Ambiental e em Gestão Pública. Atualmente atua como coordenadora de Fiscalização 
Ambiental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas - SP.
 Jose Carlos Borges A da Silva  -Graduado em Geologia e Licenciatura em Química 
Pós-graduado em Gestão Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas. Atual-
mente é Chefe de Setor na Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da SVDS.
 Luiz Gustavo Merlo  - Licenciatura Plena em História, Pedagogia e Administração 
Escolar. Pós graduação em Gestão Pública Educacional pela Faculdades Anhembi 
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Morumbi. Atualmente é assessor de execução do Plano Municipal de Educação Am-
biental da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável (desde 2007)
 Paulo Anselmo Nunes Felippe  - Diretor do departamento de Proteção e Bem-Estar 
Animal da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Mé-
dico veterinário. Mestre em Genética e Biologia Molecular - Imunologia. Doutor em 
Genética e Biologia Molecular - Microbiologia. Vice Presidente do Conselho de Pro-
teção e Bem-Estar Animal de Campinas. Professor Titular da Universidade Paulista 
- UNIP.
 Rogerio Menezes de Melo  - Minicurrículo: Secretário Municipal do Verde, Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável. Ambientalista, graduou-se em Oceanografi a 
pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul e tornou-se mestre em Ciências/
Ecologia pela mesma Universidade. É membro das executivas estadual e nacional do 
Partido Verde. Foi secretário-adjunto de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos. 
Atuou como professor convidado em bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso de 
Biologia da PUC-Campinas, professor de Biologia/Ecologia dos Colégios Cristo Rei 
e Criativo em Marília (1993 e 1997). Foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente 
de Marília (1997 e 2000); vice-presidente do Comitê de Bacias Aguapé-Peixe (1999 e 
2000); coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria de Recursos Hídricos, Sane-
amento e Obras do Estado de São Paulo (2000 e 2002); secretário do Meio Ambiente 
de Diadema (2009 e 2010); e coordenador-adjunto do Fórum Nacional de Comitês de 
Bacias (2001 e 2003). Exerceu a função de coordenador do Curso de Especialização 
em Avaliação de Impactos Ambientais da FAI e de professor de Biologia/Ecologia no 
Colégio Progresso Campinas. Em 2010, foi candidato a vice-governador de São Paulo 
e, em 2012, foi candidato a prefeito de Campinas pelo PV. Preside a Associação Na-
cional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente - ANAMMA desde 2015.
 Sabrina Kelly Batista Martins  - Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas pela 
UniversidadePaulista de Campinas, com extensão universitária em Direito Ambiental 
pela Escola Paulista da Magistratura e Técnica Ambiental pelo SENAC Campinas. 
Atualmente atua como Diretora do Departamento Técnico Científi co da Fundação 
José Pedro de Oliveira.Possui 14 anos de experiência em planejamento e gestão de 
áreas protegidas, restauração fl orestal, manejo de fauna, licenciamento ambiental e 
educação ambiental.
 Público Alvo:  Voltado a servidores municipais ligados ao meio ambiente, que tem 
interesse em conhecer o assunto ou potencialidade em internalizar premissas de gestão 
ambiental na prestação do serviço público. 

 Datas:  26, 27 e 28 de junho ( 4ª, 5ª e 6ª feira)
 Horário:  das 8h as 18h
 Carga Horária:  24 horas

 Local:  O curso será realizado durante o II Fórum Brasil de Gestão Ambiental, na Expo 
D. Pedro - Anexo ao Shopping Parque D. Pedro - Av Guilherme de Campos, 500.

 2. Orientação para Monitores de Estágio 
 Objetivo:  Orientar os Monitores de Estagiários da Prefeitura de Campinas sobre a 
Lei do Estágio 
 Conteúdo:  Lei do Estágio e sua Aplicabilidade; Utilização do site CIEE; Processo de 
contratação de estagiários da PMC
 Instrutor:  Airton Aparecido Salvador - Diretor de Recursos Humanos, com formação 
em Administração de Empresas e Direito 
  Público Alvo:  Monitores de Estágio da PMC 
 Data:  27/06/19 - 5ª feira
 Horário:  das 9h00 as 12h00
 Carga Horária : 3 horas
 Local:  Sala de treinamento - mezanino do espaço do servidor - Entrada pelo térreo 
do Paço Municipal

 3.   Reconhecimento do Risco e ações de prevenção e controle da febre maculosa 
no Brasil 
 Objetivo:  Capacitar os profi ssionais das Secretarias envolvidas com o tema, para que 
reconheçam o risco de Febre Maculosa Brasileira no território, realizem as ações de 
prevenção e controle pertinentes a sua área de atuação e multipliquem o conhecimento 
em seu local de trabalho. 
 Conteúdo:  Contexto do Município, Situação Epidemiológica, Medidas de Prevenção 
e Controle, Apresentação de Experiências Exitosas. 

 Instrutores:  ANGELA MAZZARIOL SANTICIOLLI - Formada em Ciências bio-
lógicas, Unicamp. Gustavo de Freitas Correa - Engenheiro de Produção Mecânica 
com Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU) - Atualmente exerço o cargo de Coordenador de Saúde e 
Segurança do Trabalho no DPSS. HELOISA GIRARDI MALAVASI - Formada em 
Biologia pela Unicamp, mestre em epidemiologia - FCM Unicamp. Coordenadora 
do Programa de Prevenção e Controle das Arboviroses CVAD / DEVISA / SMS / 
PMC. JOSEPH CESAR F DE ALMEIDA - Faculdade de História - FFLCH/USP. 
2004. Licenciatura Plena em História - Faculdade de Educação - USP. 2005. Mestrado 
na área de História Econômica - FFLCH/USP. 2008. RICARDO CONDE ALVES 
RODRIGUES - Formado em medicina veterinária (Universidade Estadual de Londri-
na, 1996), Cargo de médico veterinário da Secretaria Municipal de Saude, Prefeitura 
Municipal de Campinas.
 Público Alvo : Profi ssionais das Secretarias Municipais e entes públicos envolvidos 
com o tema ou que atuam em áreas verdes.

 Turma 1: 
 Data:  27/06/19
 Horário:  9h00 as 12h00
 Carga Horária:  3 horas

 Turma 2: 
 Data:  27/06/19
 Horário:  13h30 as 16h30
 Carga Horária:  3 horas

 Local:  Faculdade Anhanguera - Unidade Taquaral - R. Luís Otávio, 1313 - Jardim 
Profa. Tarcília, Campinas 

 Promoção:  Comitê Municipal de Prevenção e Controle das Arboviroses do Município 
de Campinas.

 4. Trabalho com grupos de fortalecimento e a metodologia do Círculo de Cultura 
 Objetivo:  Apresentar a metodologia do "Círculo de Cultura", proposta por Paulo Frei-
re, para formar facilitadores que trabalhem com grupos de pessoas em situação de 
vulnerabilidade em razão das desigualdades sociais como mulheres, afrodescendentes, 

adolescentes/jovens, população LGBT, entre outros. Conteúdo:  Processo de fortaleci-
mento e resgate da cidadania / A metodologia do Circulo de Cultura como estratégia 
de enfrentamento / Direitos Humanos e a dimensão ética da prática de trabalho / Iden-
tidade e preconceito / Vivências em Circulo de Cultura.
 Instrutor:  Patricia Ferreira Filizola - Graduada em Psicologia pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo desde 1997. Formação clínica pela extinta Associação 
Wilhelm Reich do Brasil. Há onze anos trabalhando com violação/garantia de direitos 
na rede socioassistencial do Município de Campinas/SP. Atualmente, psicóloga do 
CEAMO- Centro de Referência e Apoio à Mulher, desde 2013. 
  Público Alvo:  Interessados em trabalho com grupos em contextos sociais específi cos. 
 Datas:  03/07, 14/08, 04/09, 02/10, 30/10 e 27/11 (quarta-feira)
 Horário:  das 13h30 as 16h30
 Carga Horária : 18 horas
 Local:  Sala de treinamento - mezanino do espaço do servidor - Paço Municipal

 5.  Procedimentos de Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos  

 Objetivo:  Orientar os servidores da Administração Pública Municipal Direta e Indire-
ta sobre os aspectos necessários ao bom gerenciamento dos contratos administrativos 
quanto à fi scalização e gestão. Tornar os servidores mais capacitados para o acompa-
nhamento e fi scalização da execução contratual. Demonstrar as responsabilidades e 
atribuições do gestor e fi scal dos contratos administrativos. Capacitar o gestor e fi scal 
de contratos administrativos: benefícios de uma gestão contratual atenta e competente 
 Conteúdo:  A - Introdução Noções Gerais Princípios Administrativos; Decreto Muni-
cipal 20.083/18; Aspectos Gerais das Leis 8.666/93, 13.303/16, 10.520/02 e Decreto 
5.450/05; Contratos Administrativos. B - Desenvolvimento I Validade, Vigência e 
Efi cácia dos Contratos; Regra da fi el observância das cláusulas avençadas pelas par-
tes; Cláusulas essenciais, acessórias e exorbitantes; Contrato por prazo e por escopo; 
Designação do Gestor e do Fiscal; Contratação de terceiros para auxiliar o Gestor ou 
Fiscal de Contratos; Conduta e responsabilidade do Gestor, Fiscal e Preposto. C - De-
senvolvimento - II Responsabilidade da Administração Pública pelos danos causados 
a terceiros pelo contratado; Responsabilidade do Poder Público; Desídia dos empre-
gados da empresa contratada; Responsabilidade solidária e subsidiária da Administra-
ção; Súmula 331 do TST; Alterações contratuais; Acréscimos e supressões. D - Desen-
volvimento - III Alterações contratuais qualitativas e quantitativas; Controle efi ciente 
para acompanhamento dos prazos contratuais e prorrogações; Solicitações de reajuste, 
reajustamento, repactuação, revisão e reequilíbrio contratual; Recebimento provisório 
e defi nitivo de obras e serviços; Inexecução total e parcial do objeto; Sanções admi-
nistrativas; Rescisão contratual - hipóteses e procedimentos. C - Desenvolvimento 
- II Responsabilidade da Administração Pública pelos danos causados a terceiros pelo 
contratado; Responsabilidade do Poder Público; Desídia dos empregados da empresa 
contratada; Responsabilidade solidária e subsidiária da Administração; Súmula 331 do 
TST; Alterações contratuais; Acréscimos e supressões. D - Desenvolvimento - III Al-
terações contratuais qualitativas e quantitativas; Controle efi ciente para acompanha-
mento dos prazos contratuais e prorrogações; Solicitações de reajuste, reajustamento, 
repactuação, revisão e reequilíbrio contratual; Recebimento provisório e defi nitivo 
de obras e serviços; Inexecução total e parcial do objeto; Sanções administrativas; 
Rescisão contratual - hipóteses e procedimentos. C - Desenvolvimento - II Responsa-
bilidade da Administração Pública pelos danos causados a terceiros pelo contratado; 
Responsabilidade do Poder Público; Desídia dos empregados da empresa contratada; 
Responsabilidade solidária e subsidiária da Administração; Súmula 331 do TST; Al-
terações contratuais; Acréscimos e supressões. D - Desenvolvimento - III Alterações 
contratuais qualitativas e quantitativas; Controle efi ciente para acompanhamento dos 
prazos contratuais e prorrogações; Solicitações de reajuste, reajustamento, repactua-
ção, revisão e reequilíbrio contratual; Recebimento provisório e defi nitivo de obras 
e serviços; Inexecução total e parcial do objeto; Sanções administrativas; Rescisão 
contratual - hipóteses e procedimentos. 
 Instrutor:  NILSON LOPES VIEIRA - Advogado. Pós Graduado em Direito do Tra-
balho. Procurador Jurídico concursado da EMDEC onde iniciou suas atividades na 
Gerência de Licitações e Contratos. Pregoeiro. Atualmente é servidor da Fundação 
José Pedro de Oliveira - Mata Santa Genebra, responsável pelo Setor de Compras e 
Licitações e atua nas fases de esclarecimentos, justifi cativas e recursos junto ao Tribu-
nal de Contas do Estado de São Paulo. 
  Público Alvo:  Servidores que ocupem funções de gestor e fi scal de contratos adminis-
trativos, em atendimento ao Decreto 20.083/18. 
 Datas:  24 e 31 de julho - 4ª feira
 Horário:  das 8h00 as 12h00
 Carga Horária : 7 horas

 Local:  Auditorio da Fundação José Pedro de Oliveira - R. Mata Atlântica, 447 - Bos-
que de Barão Geraldo, Campinas

 6. Exercícios Sistêmicos 
 Objetivo:  A técnica consiste em utilizar representantes que desempenham papéis do 
campo familiar do participante e permitem a identifi cação das dinâmicas que estão 
presentes em sua vida. É uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e cura inte-
rior. Constelações Familiares são um método terapêutico desenvolvido pelo psicotera-
peuta alemão Bert Hellinger; a partir de uma abordagem fenomenológica e sistêmica, 
Hellinger descobriu que existem dinâmicas inconscientes herdadas de nosso campo 
familiar que infl uenciam de forma determinante a maneira como nos relacionamos 
com outras pessoas, nossa saúde e nossos projetos profi ssionais. 
 Conteúdo:  1 - Explicação teórica do método e dos conceitos envolvidos: campo mor-
fogenético, pensamento sistêmico, representação, espelhamento. 2 - Sob orientação do 
facilitador, realização de exercícios em duplas e trios, para percepção da formação do 
campo e da arte de representação e espelhamento.
 Instrutor:  Marcelo Leandro de Campos - Mestrado em Historia na Pucc de Campi-
nas, trabalhou na Prefeitura de Campinas ate 2014, ministrou vários cursos na EGDS 
como instrutor voluntario, formado em Coaching. 
  Público Alvo:  Servidores Públicos da Administração Direta, que tenham afi nidade 
com a proposta e/ou buscam por autoconhecimento. 
 Data:  27/06/19 - 5ª feira
 Horário:  das 9h00 as 11h30
 Carga Horária : 2 horas
 Local:  Rua General Osório, 1031 - 17° andar - Centro - Predio José Guarneli (Antigo 
CAMPREV)

 7. Descobrindo a Felicidade no seu Cotidiano 

 Objetivo:  Possibilitar ao participante autoconhecimento, clareza mental e objetivida-
de, vivencia da felicidade, abundância e sucesso na vida pessoal e profi ssional. 
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 Conteúdo:  Conhecimentos milenares sobre felicidade, meditações e contemplação. 
Pranayamas (Técnica de Respiração), Práticas de Auto conhecimento para: alivio de 
tensões, redução da ansiedade e stress, aumento da criatividade, concentração, expe-
riência de bem-estar, prazer, alegria e paz interior Melhora na qualidade dos relacio-
namentos, liberação de pensamentos e padrões limitantes, novas percepções e ações. 

 Instrutor:  Vídeoconferência com transmissão da India, com Tesaja ji - Formada em 
Psicologia pela Universidade de Chenai, Tamil Nadu Índia. Há 24 anos trabalhando 
com professora de Yoga e meditação em cursos internacionais e locais.
 Público Alvo:  Servidores Municipais e Autarquias. 
 Data:  24/06/19 - 2ª feira
 Horário:  das 9h30 as 23h00
 Local:  a defi nir

 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. 

 Turmas Exclusivas  : 

1.Uma Transformação Lean na Administração Pública - Introdução ao Lean Thinking, 
Mapeamento de Fluxo de Valor e Pensamento A3 - Turma exclusiva SANASA
Início: 29/01/19
Instrutor: Sivaldo Donizetti Teodoro

2.Ofi cina de Multiplicadores em Saúde e Educação Ambiental Anhumas
Início: 17/12/18, 3ª ofi cina em março/19
Facilitadores: SMV 

3.Gestão Integrativa - DEVISA
02/04 a 15/05/19 - Construindo Textos/ Gramática - Instrutor: Renato Crissafi  Início: 
setembro/2018

Instrutores: Diversos cursos compõe a grade de formação dos Gestores, que se con-
cluirá em dezembro/2019.

4.LibreOffi  ce - Calc Básico
Início: 27/03 a 25/4.
Instrutora: Shirlei Cristina Pastorelo Pereira.
Local: CEFORTEPE - Rua Emílio Ribas, 880 - Cambuí - Campinas/SP
Coordenadoria de Convênios.

5. Dança Circular
Início: 12/03
CEMEI Boa vista

6. Menos estresse e mais atenção com Mindfulness. 
Início:3/4 a 29/5
Local: SESI

 Caso haja interesse em turmas fechadas (exclusivas para sua equipe), entrar em con-
tato com a EGDS.
 
 Informações: 19 2116-0335   -   E-mail:   egds.  secretaria  @  campinas.sp.gov.br 
    

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenadora da EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

  

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N.° 92151/201  9 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2019.00022524-42, pelo presente,
 RESOLVE 

Revogar a portaria 90127/2018.
Nomear a partir de 23/05/2019, os senhores abaixo relacionados para integrar o Con-
selho Diretor do Fundo de Recuperação Manutenção e Preservação do Meio Ambiente 
- PROAMB - Biênio 2019/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTÁVEL
Presidente: Rogério Menezes de Mello - matrícula 125073-6
Suplente: Andrea Cristina de Oliveira Struchel - matrícula 56805-8
Titular: Angela Cruz Guirao - matrícula 126182-7
Suplente: Carlos Eduardo de Souza Martins - matrícula 124993-2
Titular: Geraldo Magela Martins Caldeira- matrícula 129912-3
Suplente: Gabriel Dias Mangolini Neves - matrícula 129986-7
Titular: Gustavo Fabrício D´Estefano - matrícula 126197-5
Suplente: Sylvia Regina Domingues Teixeira - matrícula 100818-8
Titular: Rosana Reiko Ito - matrícula 108879-3
Suplente: Debora Lucila Pinto - matrícula 127603-4
Titular: Luiz Gustavo Merlo - matrícula 119589-1
Suplente: Geraldo Ribeiro de Andrade Neto - matrícula 124995-9
Titular: Rodrigo Antonio Araujo Pires - matrícula 25356-1
Suplente: Celso Ribeiro de Freitas Jr - matrícula - 65386-1
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Titular: José Fernandes Ongaratto - matrícula 118334-6
Suplente: Cristiano Oliveira Lourenço - matrícula 132494-2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Titular: Marcio Vinicius Jaworski de Lima - matrícula 108353-8
Suplente: Alexandre Dimas Machuca - matrícula 128355-3
COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente
Titular: Pia Gerdo Passeto - RG: 3693296
Suplente: Jane Maria de Carvalho Silveira - RG 6440614
 

  

 PORTARIA REPUBLICADA POR CONTER 
INCORREÇÕES   

  PORTARIA N.° 92133/2019 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2018.00008004-18, pelo presente,
 RESOLVE 

Designar o Sr. MARCELO AUGUSTO KOHN LANCIOTE, matrícula nº 125133-3, 
para responder pela Secretaria Municipal de Gestão e Controle, durante o afastamento 
do Sr. THIAGO SAMPAIO MILANI, matrícula 127938-6, no período de 06/06/2019 
a 05/07/2019, por férias regulamentares.

 PORTARIA N.° 92134/2019 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2019.00022397-72, pelo presente,
 RESOLVE 

Designar o Sr.  MAURILEI PEREIRA, matrícula nº 125.325-5 , para responder 
pela Secretaria Municipal de Educação, durante o afastamento da Sra. SOLANGE 
VILLON KOHN PELICER, matrícula nº 125.043-4, no período de 24/06/2019 a 
08/07/2019, por férias regulamentares.
 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 EDITAL DE CHAMADA 

 O Sr. ERNESTO DIMAS PAULELLA, Secretário Municipal dos Serviços Públicos, 
faz saber que o servidor AMAURI APARECIDO DE CAMARGO, Agente de Apoio 
Operacional de Saneamento, matrícula nº 964794, lotado no Departamento de Limpe-
za Urbana, que tendo sido verifi cado o seu não comparecimento, sem causa justifi ca-
da, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, fi ca, pelo presente Edital e pelo prazo de 
20 (vinte) dias contados a partir da data da publicação, convidado (a) a fazer prova de 
que seu afastamento se funda em motivo de força maior ou coação ilegal sob pena de 
DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 195 
E 198-II, Parágrafo 1º da Lei 1.399/55 (Estatuto dos funcionários Públicos).
E, para que não alegue ignorância, é expedido o presente Edital, que será publicado 
no Diário Ofi cial do Município por 03 (três) dias consecutivos, 13, 14 e 17/06/2019. 
Conforme protocolo nº 19/10/14470 expedido pela Diretoria DLU/SMSP. 

 Campinas, 11 de junho de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 Secretário Municipal de Serviços Públicos 

  

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 EDITAL DE CHAMADA 

 O Sr. ERNESTO DIMAS PAULELLA, Secretário Municipal dos Serviços Públicos, 
faz saber que o servidor WALBER MARQUES DA SILVA, Agente de Apoio Ope-
racional de Saneamento, matrícula nº 936685, lotado no Departamento de Limpeza 
Urbana, que tendo sido verifi cado o seu não comparecimento, sem causa justifi cada, 
por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, fi ca, pelo presente Edital e pelo prazo de 20 
(vinte) dias contados a partir da data da publicação, convidado (a) a fazer prova de 
que seu afastamento se funda em motivo de força maior ou coação ilegal sob pena de 
DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 195 
E 198-II, Parágrafo 1º da Lei 1.399/55 (Estatuto dos funcionários Públicos).
E, para que não alegue ignorância, é expedido o presente Edital, que será publicado 
no Diário Ofi cial do Município por 03 (três) dias consecutivos, 13, 14 e 17/06/2019. 
Conforme protocolo nº 19/10/14469 expedido pela Diretoria DLU/SMSP.
 

 Campinas, 11 de junho 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 notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação 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 notifi cação ensejará a 
imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

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

“EDITORA CAMPOS 
ELÍSIOS LTDA” 3361.11.97.0035 54703 “JARDIM LISA - 2ª 

PARTE” 027- 2019/156/3539
 

 Campinas, 13 de junho 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 notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados nes-
te município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-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 notifi cação 
ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas 
legais.

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

“TEMA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA.”
3361.11.67.0304 54699 “JARDIM LISA - 2ª 

PARTE” 007- 2019/156/236

 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
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 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 notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados nes-
te município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-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 notifi cação ensejará a 
imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“TEMA EMPRE-
ENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 

LTDA.”

3361.11.67.0304 54698 “JARDIM LISA - 2ª 
PARTE” 007- 2019/156/236

 

 Campinas, 13 de junho 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 notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação 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 notifi cação ensejará a imposição de multa 
e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“SRC CAMPINAS 
ADM DE BENS 

IMOVEIS 
PROPRIOS E 

PARTICIPACOES 
LTDA”

3413.44.29.0060 54682

“CONJUNTO 
HABITACIONAL 
PADRE MANOEL 
DA NÓBREGA”

016-C-SUB 2019/156/3453

“TEMA EMPRE-
ENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 

LTDA.”

3343.43.36.0361 54705 “JARDIM LISA” 018- 2019/156/5896

 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
    

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PROCEDER REPARO DO 
MURO OU ALAMBRADO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI 11.455-02 - ARTIGO 1 - PARÁGRAFO 2, estabelecen-
do-se que devam executar a PROCEDER REPARO DO MURO OU ALAMBRADO 
no prazo de 30(trinta)dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente 
notifi cação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados 
diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE 
MARLENE 

APARECIDA DO 
NASCIMENTO 

CASTRO”

3441.31.62.0320 55080 “JARDIM OURO 
BRANCO” 015- 2018/156/5350

 

 Campinas, 13 de junho 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 notifi cações para a execução de PAVIMENTAR O PASSEIO nos respec-
tivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - AR-
TIGOS 105 A 116. 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.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ASSOCIACAO 
DOS ADVO-
GADOS DE 

CAMPINAS”

3421.64.20.0657 20967 “JARDIM DAS 
PAINEIRAS” 003- 2019/156/4281

 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
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 notifi cações para a execução de LIMPEZA DO PASSEIO nos respec-
tivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - AR-

TIGO 106. 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.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE BE-
NEDICTA MUSA 

PUELKER”
3443.53.39.0571 20971

“PARQUE 
JAMBEIRO - 2ª 

PARTE”
041- 2019/156/2676

“RITA DE CASSIA 
FERNANDES 

GALLINA”
3423.31.10.0062 20970

“ARRUAMENTO 
NOVA CAMPI-

NAS”
003- 2019/156/2548

 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
TERRENOS REINCIDENTE 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de LIMPEZA TERRENOS nos respectivos 
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 2002 - ARTIGO 1º - § 1º. É facultada 
aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 8(oito)
dias úteis a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em 
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“CLAYTON 
RODRIGUES 

CALDAS”
3442.12.98.0174 20975 “JARDIM DAS 

ANDORINHAS” 014-SUB 2018/156/684

“ROGERIO 
RODRIGUES 

URBANO”
3412.32.13.0768 20944 “VILA NOVA” 004 2018/156/8511

 

 Campinas, 13 de junho 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 notifi cações para a execução de REPARO DO PASSEIO nos respectivos 
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - ARTIGO 
113 - PARÁGRAFO ÚNICO. 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.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“IMOBILIZE 
ADMINISTRA-

CAO DE IMOVEIS 
EIRELI”

3412.61.75.0062 20945 “JARDIM GUA-
NABARA” 024-MOD 2019/156/3512

“MICROMED 
ASSISTENCIA 

MEDICA LTDA-
-ME”

3432.62.80.0030 20966
“LOGRADOUROS 

SEM LOTEA-
MENTO”

015-SUB 2019/156/362

“NERI DE JESUS 
CARNEIRO” 3431.62.36.0150 20947 “JARDIM AN-

CHIETA” 001- 2018/156/8690
 

 Campinas, 13 de junho 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 notifi cações para a execução de LIMPEZA TERRENOS nos respectivos 
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 2002 - ARTIGO 1º - § 1º. É facultada 
aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 8(oito)
dias úteis 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 MARLENE APARECI-
DA DO NASCIMENTO CASTRO” 3441.31.62.0320 20972 “JARDIM OURO 

BRANCO” 015- 2018/156/5350

 

 Campinas, 13 de junho 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: 2007/70/7337
Interessado: Cofi t/Jorge Rodrigues
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa - AIM's nºs 
69121/2008, 67472/2008, 67473/2008, 67474/2008, 719/2008 e 720/2008.

Protocolo 2008/70/5810
Interessado: Cofi t/Jorge Rodrigues
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa - AIM's nºs 
3935/2009, 5113/2009, 5111/2009 e 6268/2009.
 

 Campinas, 07 de junho de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
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 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se  

De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e enti-
dades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, a Lei Complementar nº 49/2013 e o Decreto Municipal nº 18.705/ 2015, que versam sobre o licencia-
mento ambiental em âmbito local, informamos as relações de solicitações e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável entre os dias de 10 e 14 de junho de 2019.

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 10/06 A 14/06/2019
"ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO /

CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ LE= LICENÇA ESPECÍFICA/ CVA= CERTIFICADO DE VIABILIDADE AMBIENTAL/ CRA= CERTI-
FICADO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL /TR = TERMO DE RECEBIMENTO"

Nº SOLICITA-
ÇÃO

DATA DE 
ENTRADA ANEXO SOLICI-

TAÇÃO REQUERENTE EMPREENDIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO

2019/10/14459 13/06/2019 I LO PANAMBY PRIMETOWN GARDEN EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CONSTRUÇÃO HABITACIONAL MULTIFA-
MILIAR VERTICAL HMV-5 - REFERENTE AO 

PROTOCOLO 2011/10/19774
RUA IRMÃO PAUL FRANCIS S CHAEFER, 93 

- JARDIM DAS CEREJEIRAS

2019000324 10/06/2019 III ATZ CONDOMÍNIO SIRIUS CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS RUA CORMORÃO, 143 - VILA PADRE MANO-
EL DE NÓBREGA

2019000465 11/06/2019 IV ETM  INDUSTRIAS H.A. BARONE LTDA
FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTEN-
SÍLIOS PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS 

FÍSICOS E APARELHOS ORTOPÉDICOS EM 
GERAL SOB ENCOMENDA

RUA FERNÃO POMPÊO DE CAMARGO, 1990 
- JARDIM DO TREVO

2019000471 11/06/2019 III ATZ LAGOA PARK ESTACIONAMENTO LTDA CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS RUA PERCÍLIO NETO, 77 - PARQUE TAQUA-
RAL

2019000515 11/06/2019 II LO JOÃO SERGIO GUIMARÃES DE LUNA 
FREIRE HELIPONTO ALAMEDA DAS JAQUEIRAS, S/N - SÍTIO 

ALTO DA NOVA CAMPINAS
2019000523 11/06/2019 CLA CVA/CRA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINAS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NUCLEO RESIDENCIAL VILA PALACIOS

2019000537 12/06/2019 II LO SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA SUBADUTORA AVENIDA RICARDO BASSOLI CEZARE, S/N - 

JARDIM DAS BANDEIRAS

2019000517 13/06/2019 IV CDL QUALITY SERVICES FABRICACAO DE 
MAQUINAS LTDA - ME ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS RUA HUGO ZARPELON, 33 - REAL PARQUE

2019000529 13/06/2019 I LP MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMI-
LIAR VERTICAL - HMV1 RUA SEIS, 28 - VILLA GARDEN

2019000503 14/06/2019
II LP

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA AGOSTINHO DA SILVA MONTEIRO - 

JARDIM ESMERALDINAIII ATZ CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

2019000536 14/06/2019 IV LP/LI R. K. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUSTRES 
LTDA.-EPP

FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS 
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

RUA JOÃO DE SOUZA COELHO, 305 - PAR-
QUE VIA NORTE

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 10/06 A 14/06/2019
ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA 

DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI =TERMO DE INDEFERIMENTO / 
TR=TERMO DE RECEBIMENTO / TECA= TERMO DE ENCERRAMENTO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

ANEXO Nº PROTO-
COLO DOCUMENTO EMITIDO REQUERENTE EMPREENDIMENTO OU OBRA OU 

ATIVIDADE ENDEREÇO VALIDADE

I 2019000401 LI 117/2019 – I CCISA50 INCORPORADORA LTDA. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL 
TIPO EHIS - COHAB GRUPO B

RUA ALZIRA MARCONDES, N°2425 - 
RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA 10/06/2023

I 2019000454 LI 118/2019 - I EVER EXPRESS TRANSPORTES E 
ARMAZENS GERAIS LTDA

CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL TIPO 
IND - 2

CAMINHO DE SERVIDÃO, N°47 - 
GLEBA 5 10/06/2021

I 2019000422 LP 119/2019 – I  LIMOGES EMPREENDIMENTO IMO-
BILIARIO SPE LTDA

CONSTRUÇÃO HABITACIONAL MUL-
TIFAMILIAR VERTICAL – HMV RUA MARIA MONTEIRO – CAMBUÍ 12/06/2021

II 2019000515 LO 024/2019 – II JOÃO SERGIO GUIMARÃES DA 
LUNA FREIRE HELIPONTO 

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS, LOTE 
05, QUARTEIRÃO 6696, QUADRA H – 

SÍTIO ALTO DA NOVA CAMPINAS
13/06/2024

III 2019000491 ATZ 146/2019 – III MARCELO JOSÉ BORTOLOTTO CORTE DE ÁRVORE ISOLADA RUA DAS GÉRBERAS - ALPHAVILLE 
DOM PEDRO 07/06/2021

III 2019000475 TCA 147/2019 – III CONDOMÍNIO ECO VILA TIPUNA CORTE DE ÁRVORE ISOLADA RUA LUCINDO SILVA, N°299 - PAR-
QUE FAZENDINHA -

III 2019000422 TCA 148/2019 – III  LIMOGES EMPREENDIMENTO IMO-
BILIARIO SPE LTDA COMPENSAÇÃO RUA MARIA MONTEIRO – CAMBUÍ -

III 2019000440 TCA 149/2019 – III ECO VILA TIPUNA EMPREENDIMEN-
TO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. CORTE DE ÁRVORE ISOLADA RUA JOSÉ BENEDITO GREGÓRIO, N° 

141 -PARQUE FAZENDINHA -

III 2019000324 TCA 150/2019 – III CONDOMÍNIO SIRIUS CORTE DE ÁRVORE ISOLADA RUA CORMORÃO, N°143 – VILA 
PADRE MANOEL DE NÓBREGA -

III 2019000331 TCA 151/2019 – III LUIZ HENRIQUE BASTOS LANCI CORTE DE ÁRVORE ISOLADA
RUA AMÉRCIO FERREIRA DE CA-
MARGO FILHO, N°1177 – COLINAS 

DO ERMITAGE (SOUSAS)
-

III - SG 2019000308 TR 051/2019 - III - SG IBIPORÃ PARTICIPAÇÕES E AGRO-
PECUÁRIA LTDA ME MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

RUA SÉRGIO WLARDIMIR BERNAR-
DES, N°19 - LOT. RES. PEDRA ALTA, 

SOUSAS
-

III - SG 2019000479 TR 052/2019 - III - SG DAJ CONSTRUÇÃO EIRELI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA LYON, N°218 - VILLE SAINTE 
HÉLÈNE, SOUSAS -

III - SG 2019000374 TR 053/2019 - III - SG PEDRO LUIS BACCO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA NICE, N° 96 - VILLE SAINTE 
HÉLÈNE, SOUSAS

III – SG 2019000400 ATZ 054/2019 – III – SG MREIS PARTICIPAÇÕES LTDA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
AVENIDA FRANCISCO JOSÉ DE CA-
MARGO ANDRADE ( CAPITÃO CHI-
CO ), N° 594 – JARDIM CHAPADÃO

11/06/2021

III – SG 2019000409 ATZ 055/2019 – III – SG INCORPI INCORPORACAO E PATICI-
PACAO LTDA. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, N° 172 

– BAIRRO DAS PALMEIRAS 11/06/2021

III – SG 2019000430 ATZ 056/2019 – III – SG A.A.F. EMPREEND. IMOBIL. INVESTI-
MENTOS E PARTICIPAÇÕES MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

RUA LUCIA RIBEIRO DO VALLE 
NOGUEIRA, N°744 – RESIDENCIAL 

JAGUARI 
11/06/2021

III – SG 2019000331 ATZ 057/2019 – III – SG LUIZ HENRIQUE BASTOS LANCI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
RUA AMÉRCIO FERREIRA DE CA-
MARGO FILHO, N°1177 – COLINAS 

DO ERMITAGE (SOUSAS)
13/06/2021

IV 2019000059 LP/LI/LO 065/2019 – IV NEOPLEXUS INDÚSTRIA DE PRODU-
TOS ELETRÔNICOS EIRELI EPP

FABRICAÇÃO DE COMPONENTES 
ELETRÔNICOS 

RUA ANTÔNIO HADDAD, N°76 – PAR-
QUE VIA NORTE 11/06/2023

IV 2019000367 LP/LI 066/2019 – IV STANCATI & BONATO LTDA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE 
METAL 

AVENIDA RUY RODRIGUEZ, N°1021 – 
JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS 11/06/2021

IV 2018000631 RLO 067/2019 – IV – RET FÁBRICA DE MÓVEIS ALBES LTDA-
-ME

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PRE-
DOMINÂNCIA DE MADEIRA

RUA EDUARDO GARCIA, N°17 – PAR-
QUE VIA NORTE 09/01/2023

IV 2012/10/37409 RLO 068/2019 – IV – RET OLIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PLÁSTICOS LTDA

FABRICAÇÃO DE MANGUEIRAS, 
CANOS E TUBOS DE PLÁSTICO

RUA FLÁVIO TELLES, N° 313 – SAN-
TA GENEBRA 30/01/2022

IV 2019000023 RLO 069/2019 – IV EXV TECNOLOGIA LTDA – ME 
FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUI-

NAS E EQUIPAMENTOS DE USO 
GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTE-
RIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS

RUA FRANCISCO CEARÁ BARBOSA, 
N° 149 – CHÁCARAS CAMPOS DOS 

AMARAIS 
13/06/2023

 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ROGÉRIO MENEZES  

 SECRETÁRIO DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
  



47Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo LAO: 2019000501
Interessado: Rubens Salazar de Miguel
 
Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Siste-
ma Licenciamento Ambiental On Line (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação, nos termos do Decreto 18.705/15:
a) matrícula do imóvel atualizada;
b) RG e CPF;
c) comprovante de endereço;
d) declaração de passivos (conforme modelo no Anexo VI-I do Decreto 18.705/15);
e) arquivo kmz com a localização do imóvel.
Eventuais dúvidas, entrar em contato através do telefone 21160658. 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 MARIA CAROLINA B. SIVIERO 

 Bióloga 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA CAMPREV Nº 01/2019    
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas 
- CAMPREV, no uso de suas atribuições, especifi camente as dispostas na Lei Com-
plementar nº 10 de 30 de junho de 2004, e com base nos Artigos 46 e 47 da Orientação 
Normativa nº 02 de 31/03/2009 (Ministério da Previdência) atual Secretaria de Previ-
dência Social do Ministério da Economia,  EXPEDE  a seguinte Instrução Normativa:
Artigo 1º - Os Órgãos Participantes do RPPS Municipal (CAMPREV) fi cam obriga-
dos a informar através de relatório mensal e até o dia cinco do mês subsequente à com-
petência, os valores das contribuições referentes à Folha de Pagamento dos Servidores 
Ativos dos Fundos Financeiro e Previdenciário;

Artigo 2º - As informações sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Ativos que 
constarão do relatório mensal deverão seguir o modelo (Anexo 01) elaborado pelo 
CAMPREV, seguindo às Instruções da Orientação Normativa da Secretaria de Previ-
dência e requerido pelo Agente da Fiscalização Federal durante a auditoria nos meses 
de abril e maio de 2019;

Artigo 3º - O relatório deverá ser emitido  EXCLUSIVAMENTE  pelo sistema de pro-
cessamento da Folha de Pagamento dos Órgãos, datado e assinado pelo responsável 
sobre as informações e, encaminhado ao CAMPREV até a data estabelecida no Artigo 
1º da presente Instrução;

Parágrafo Único - O relatório poderá ser entregue via SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações na unidade  CAMPREV-DF-OEF-RA  (Repasses e Arrecadação) ou di-
retamente na Diretoria Financeira na Sede do CAMPREV, sito à Rua Pastor Cícero 
Canuto de Lima, 401 - Parque Itália, Campinas/SP - CEP 13.036-210;

Artigo 5º - Para adequação dos sistemas de processamento da Folha de Pagamento os 
Órgãos participantes do RPPS terão um prazo de 90 (noventa) dias a partir da publica-
ção no Diário Ofi cial do Município, retroagindo a entrega dos relatórios à competência 
Maio de 2019;

Artigo 6º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Diretor Presidente do CAMPREV 

 
 

  

 PORTARIA CAMPREV Nº 08/2019   
 O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município - CAMPREV, 
no uso de suas atribuições legais, 
 Resolve: 
Nomear, a partir de 14/06/2019, os seguintes servidores para compor a Comissão para 
estudos visando a implantação de Plano de Cargos e Carreiras para os servidores do 
CAMPREV:
Jesiele Oliveira Souto Malandrin, matrícula 07
Paulo César Teixeira Junior, matrícula 16
Mônica Maria Sibila Lobo, matrícula 15
Samantha de Castro Carneiro, matrícula 13
Tatiana Nani Astolfi , matrícula 10   

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 DIRETOR PRESIDENTE 
  

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
 Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de 
nº 2019/30/309 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2017/10/7427 formulado pelo (a) Sr./(Srª). Helio Cesar Gomes. 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 
nº 2019/25/1655 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2017/25/4295 formulado pelo (a) Sr./(Srª). Adail de Almeida Rollo. O reque-
rente 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 
nº 2019/25/1636 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2018/25/2780 formulado pelo (a) Sr./(Srª). Lourdes de Lima Ferreira. 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 
nº 2019/25/1676 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2018/25/1604 formulado pelo (a) Sr./(Srª). Marcia Aparecida de Campos. 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 
nº 2019/25/1628 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2018/25/1225 formulado pelo (a) Sr./(Srª). Marta Regina Lino da Silva. 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 
nº 2019/25/1688 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2018/25/3340 formulado pelo (a) Sr./(Srª). Sandra Braghini. 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 
nº 2019/25/1710 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2019/25/296 formulado pelo (a) Sr./(Srª). Marilucia de Souza Cardoso. 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 
nº 2019/40/103 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 
18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2018/10/19693 formulado pelo (a) Sr./(Srª). Erick Grig Kirschiner. O reque-
rente 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 
nº 2019/25/1687 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2018/25/2454 formulado pelo (a) Sr./(Srª). Marcio Divino Abdalla. O reque-
rente 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 
nº 2019/25/1698 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal 
nº 18.050 de01 de agostode 2013, autentico a certifi co a emissão de inteiro teor do 
protocolo 2015/25/3030 formulado pelo (a) Sr./(Srª). Mercia Coelho Machado. O re-
querente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ANDERSON CARLOS DOS SANTOS 

 DIRETOR PREVIDENCIÁRIO 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº  018/2016 -  PROTOCOLO Nº  2016/16/001817 -  1º 
TERMO ADITIVO  AO  CONTRATO Nº  010/2018 -  CONTRATADA:  PORTO 
SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A. -  CNPJ Nº  04.540.010/0001-70. -  OBJETO: 
 Contrato de prestação de serviços de Assistência Odontológica através de dentistas e 
outros serviços auxiliares de diagnostico devidamente credenciados pela Contratada 
para atendimentos na região metropolitana de Campinas/SP e, em caso de urgência/
emergência em âmbito nacional, aos funcionários da Ceasa/Campinas e seus depen-
dentes.  VALOR:  Faz jus a Contratada ao reajuste previsto na cláusula 15 do contrato 
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inicial, perfazendo o valor mensal por usuário de R$ 9,97, auferindo pelos 344 bene-
fi ciários o valor mensal de R$ 3.429,68, e o valor anual de R$ 41.156,16. -  VIGÊN-
CIA:  Iniciando-se em 04/06/2019 e se encerrando em 03/06/2020. 
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

  

 RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO   
  DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º : 060/2019 -  PROTOCOLO SEI N.º : 
2019.00000423-01 -  OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de segurança do trabalho, para a Ceasa/Campinas. -  RESCISÃO UNI-
LATERAL DE CONTRATO:  A Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - CE-
ASA/CAMPINAS, sociedade de economia mista, neste ato legal e estatuariamente 
representada, com base na cláusula 18.1, item "i" do Termo de Contrato fi rmado sob 
o nº 013/2019, decide rescindir o referido termo, celebrado com a empresa  G. R. 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  - CNPJ N.º: 17.480.073/0001-20 em 
15/05/2019. Abre-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para o contraditório e a ampla 
defesa. - Publique-se. 
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

  

 AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº  004/2019 -  SEI Nº  2019.00000374-80 -  OBJETO:  
Registro de preços para futura prestação de serviços de assistente técnico em perícias 
médicas e ambientais (insalubridade/periculosidade), para a Ceasa/Campinas. -  CO-
MUNICADO : O Sr. Diretor Presidente da CEASA/Campinas, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social,  RESOLVE ADJUDICAR , a empresa:  CASTRO 
ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI , para o objeto referido, com 
os valores:  ITEM 01:  pelo valor unitário de  R$ 1.500,00  para assistência pericial 
ambiental;  ITEM 02:  pelo valor unitário de  R$ 2.200,00  para assistência pericial 
médica; pelo critério de menor valor e por atender todas as exigências do edital.  HO-
MOLOGAR , a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos. 
- Publique.
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

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

 PORTARIA N°16/2019   
 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DA REDE 
MUNICIPAL "DR. MARIO GATTI" DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPI-
TALAR
O Senhor Diretor-Presidente, usando das atribuições de seu cargo, pela presente,
RESOLVE
 Exonerar  a partir de 06/06/2019 o Sr. RICARDO MONTEIRO, matricula 3-5, do car-
go em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO junto ao Departamento Ope-
racional da Rede Municipal "Dr. Mário Gatti" de Urgência, Emergência e Hospitalar.
 

 Campinas, 13 de junho de 2019 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  46/2019 
 PROTOCOLO   Nº 2531/2018 
 OBJETO:  Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de co-
leta, transporte (transporte dos resíduos desde a fonte de geração até as unidades de 
tratamento), tratamento e disposição fi nal de resíduos de serviços de saúde do grupo 
B, conforme classifi cação da Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005 e 
Resolução ANVISA nº 222 de 28 de março de 2018, gerados na Rede Municipal Dr. 
Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar do Município de Campinas. 
Acolho o parecer jurídico, e o torno integrante da presente decisão, como análise das 
razões e fundamentação da decisão. 
Desnecessária transcrição do conteúdo do parecer já incorporado a presente decisão. 
Assim sendo, diante do que consta na fundamentação incorporada:
 1) INDEFIRO  a impugnação interposta pela empresa  Stericycle Gestão Ambiental 
Ltda. 
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados no Hospital Muni-
cipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, n° 340 - Complexo 
Administrativo, CEP: 13036-902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.  
 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO 

 Pregoeiro da Rede Municipal Dr. Mário Gatti 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 CONVOCAÇÃO 
 Concurso Público 01/2018 

 Convocamos a Sra.  LADINY MUNHOZ MARCULA RODRIGUES , portadora do  
RG: 35.835.902-8 , a comparecer no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar da data 
de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, 
situada à Rua Bernardo de Sousa Campos, nº 42 - Praça Dom Barreto - Bairro Ponte 
Preta - Campinas - SP, para tratar de sua admissão ao cargo  Assistente I - Atendimen-
to e Informações , para o qual foi aprovada em  7º  lugar no Concurso Público  IMA 
01/2018  desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo 
determinado como desistência da vaga. 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Licitação Eletrônica n. 7/2019  - Objeto: prestação de serviços de Retrofi t do sistema 
de ar condicionado central da sede da SANASA, com fornecimento de material e mão-
-de-obra, incluindo a manutenção preventiva de todo o sistema e dos equipamentos no 
período de garantia. Recebimento das propostas até às 8h do dia 17/07/2019 e início 
da disputa de preços dia 17/07/2019 às 9h. A informação dos dados para acesso e o 

edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou 
na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.     

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
  

 HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/2019  - Objeto: prestação de serviço de serralheria 
para confecção e instalação de grades metálicas de proteção, utilizadas em portas e 
janelas das elevatórias do sistema EPAR e Nova América, com fornecimento de mate-
riais em perfi s e estruturas de aço carbono SAE 1020. Comunicamos a homologação 
do objeto do pregão pelo preço total à empresa: LGR SERRALHERIA LTDA. ME 
Lote 1: valor total de R$ 85.479,56 ,  pelo período de  6 (seis) meses.  

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
  

 HOMOLOGAÇÃO   
  LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 6/2019  - Objeto: execução das obras de prolonga-
mento do interceptor de esgoto da Avenida Jorge Tibiriçá (Lote 1) e de rede coletora 
de esgoto do Jardim São Domingos (Lote 2), no município de Campinas/SP, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, parcialmente fi nanciadas 
com recursos provenientes do saldo residual do contrato PAC 2 FGTS nº 0423.127-67 
Ampliação do SES Saneamento Para Todos Ministério das Cidades. Comunicamos a 
homologação do objeto pelo preço total do lote às empresas: GIMMA ENGENHARIA 
LTDA Lote 1: valor total de R$ 1.256.000,00 e CTL ENGENHARIA LTDA Lote 2: 
valor total de R$ 3.385.000,00, pelo período de  12 (doze) meses.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
  

 AVISO DE ADIAMENTO   
  PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/2019 -  Objeto: contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, com 
quilometragem livre. A SANASA torna público para conhecimento dos interessados 
que o recebimento das propostas da licitação acima foi ADIADO "sine die". Oportu-
namente será dada nova publicidade e disponibilizado o edital nos sites www.sanasa.
com.br e www.licitacoes-e.com.br.    
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
  

 RESUMO DE ADITAMENTO   
  Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2018/90026 ; DL 276/2018. Contratada:  Porto Se-
guro Cia de Seguros Gerais , CNPJ: 61.198.164/0001-60. Objeto: seguro veículos. 
Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 11/06/2019. Valor: R$ 8.999,55.
 Aditamento n. 03 ao Contrato n. 2016/90037 ; DL 365/2016. Contratada:  Porto Se-
guro Cia de Seguros Gerais , CNPJ: 61.198.164/0001-60. Objeto: seguro imóvel. 
Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 28/06/2019. Preço: redução de 0,3% no valor; 
Valor: R$ 2001,35. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Pregão n. 2019/136 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE 
FERRO FUNDIDO DÚCTIL. Recebimento das propostas até às 8h do dia 4/7/2019 
e início da disputa de preços dia 4/7/2019 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 ELETRÔNICO N. 96/2019 - Objeto: Prestação de serviços de transpor-
te de passageiros com veículo tipo ônibus, com motorista devidamente habilitado e 
capacidade de 46 (quarenta e seis) lugares. Comunicamos a homologação do objeto 
do pregão pelo preço total à empresa: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA TRANSPORTES 
BRASIL LTDA. EPP, Lote 1: R$ 54.000,00, pelo período de 12 (doze) meses .  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 PORTARIA Nº 016 DE 14 DE JUNHO DE 2019.   
 O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas 
atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei 
Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974, 

RESOLVE:

REVOGAR, a partir de 17/06/2019, a Portaria nº 034/2017, que nomeou a Sra. Andréa 
Carnieli Lopes Ferreira, matrícula nº 1256, para exercer a função de Confi ança de Ge-
rente de Divisão, junto a DRH - Divisão de Recursos Humanos da SETEC - Serviços 
Técnicos Gerais.

NOMEAR, a partir de 17/06/2019 a Sra. Claudinete Penha da Costa de Souza, matrí-
cula nº 1211, para exercer a função de Confi ança de Gerente de Divisão, junto a DRH 
- Divisão de Recursos Humanos da SETEC - Serviços Técnicos Gerais.

PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR 

 PRESIDENTE 
  

 PORTARIA Nº 017 DE 14 DE JUNHO DE 2019.   
 O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas 
atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei 
Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974, 

RESOLVE:

Artigo 1º) Nomear a Comissão Representantes de servidores para as tratativas referen-
te ao Plano de saúde dos servidores da SETEC, com os seguintes membros:

Divisão Funerária:
Titular: Naur Rodrigues de Andrade Junior,
Suplente: Maria Conceição de Freitas;

Divisão de Recursos Humanos:
Titular: Cridinei Gabriel,
Suplente: Maria do Socorro Ferreira da Silva;
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Divisão Administrativa:
Titular: Rodrigo Teixeira Messias Rodrigo,
Suplente: Eduardo da Silva Rodrigues;

Divisão de Serviços Gerais:
Titular: Antonio Moreira Arcanjo,
Suplente: Vacil Antonio Ferreira;

Divisão de Cemitérios:
Titular: Marcelo Fraga Pinheiro.
Suplente: Fernando Aguiar;

Divisão Financeira:
Titular: Mario Luís Muniz,
Suplente: Marcelo Luiz Ferreira;

Divisão Ocupação Solo Público:
Titular: Rodrigo Caetano dos Santos,
Suplente: Marcelo Batista da Silva de Paula;

Divisão de Atendimento e Vendas:
Titular: Juliana da Cunha Croisfet,
Suplente: Claudinete Penha da Costa de Souza.

Artigo 2º) A presente Portaria vigora na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE 

 Campinas, 14 de junho de 2019 
 ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR 

 PRESIDENTE 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 DECISÃO DO RECURSO 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 
  OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de via-
gens corporativas, incluindo emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas 
nacionais e serviços de reserva de hospedagem em hotéis no Brasil, em conformidade 
com as especifi cações técnicas previstas no Anexo I - Termo de Referência.
  
Tendo em vista a manifestação do Pregoeiro a qual acato na íntegra, julgo  TEM-
PESTIVO  o recurso apresentado pela empresa  PORTAL TURISMO E SERVIÇOS 
EIRELI - ME  e no mérito  NEGO PROVIMENTO.  

 Campinas, 07 de junho de 2019 
 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 

 Presidente da Câmara Municipal de Campinas 
  

 ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
DE DESPESAS 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 
  PROCESSO   CMC-ADM-2019/00034 
 OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de via-
gens corporativas, incluindo emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas 
nacionais e serviços de reserva de hospedagem em hotéis no Brasil, em conformidade 
com as especifi cações técnicas previstas no Anexo I - Termo de Referência.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo Sr. Pre-
goeiro, resolvo  ADJUDICAR e  HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 05/2019 , 
bem como  AUTORIZO AS DESPESAS  para as empresas abaixo informadas, com 
os respectivos preços totais dos itens.

1.  OCEANIC VIAGENS E TURISMO LTDA , inscrita sob  CNPJ nº 
08.880.553/0001-98,  para o  Item 01  no valor total de  R$ 150.357,08 (Cento e cin-
quenta mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oito centavos),  sendo  R$ 150.356,39 
(Cento e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos)  
para passagens aéreas e  R$ 0,69 (Sessenta e nove centavos)  para as transações ;   
  
2.  CERRADO VIAGENS EIRELI - EPP,  inscrita sob  CNPJ nº 26.722.189/0001-
10 , para o  item 02  no valor total de  R$ 84.626,42 (Oitenta e quatro mil, seiscentos e 
vinte e seis reais e quarenta e dois centavos),  sendo  R$ 84.625,66 (Oitenta e quatro 
mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos)  para hospedagens e 
 R$ 0,76 (setenta e seis centavos)  para as transações.  

As empresas acima deverão aguardar o recebimento de notifi cação expedida pela Cen-
tral de Contratos e Convênios da Câmara Municipal de Campinas.
 

 Campinas, 10 de junho de 2019 
 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 

 Presidente da Câmara Municipal de Campinas 
  

 PUBLICAÇÃO DE ATOS DA PRESIDÊNCIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 

2019/2020   
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 57/2019 
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Sua Excelência o Senhor Marcos 
José Bernardelli, no uso das atribuições de seu cargo,
Considerando a necessidade de fi scalização e gestão da execução dos termos contratu-
ais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas;
R E S O L V E:
Art. 1ºO servidor MARCO ANTONIO DIAS DA SILVA fi ca designado para acompa-
nhar e fi scalizar a execução do Contrato nº 42/2018, celebrado com a empresa Maru-
chi e Pagnozzi Soluções LTDA - ME, tendo como objeto a aquisição de equipamentos 
e insumos para instalação do sistema de CFTV (item 05).
Art. 2º O servidor ora designado terá plenos poderes para discutir problemas relativos 
ao fornecimento de materiais e ao contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências observadas e determinando o que for necessário à sua regularização.
Parágrafo único. O servidor deverá solicitar a seu superior as decisões e providências 
que ultrapassarem sua competência, em tempo hábil para a adoção das medidas ne-
cessárias.
Art. 3ºO servidor será responsável pelo envio da ordem de fornecimento e pelo rece-

bimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
Art. 4º O servidor deverá zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos, tendo conhecimento de todo o 
teor do ajuste e, se for o caso, do termo de referência.
Parágrafo único. Os documentos relativos ao contrato serão encaminhados ao servidor 
por e-mail pela Central de Contratos e Convênios.
Art. 5º Caso haja necessidade, o servidor deverá protocolar nova Requisição Unifi cada 
de Materiais e Serviços - RUMS, observando os procedimentos e prazos estabelecidos 
no Manual de Orientação para Requisição de Materiais e Serviços - MORMS, de 
maneira que não haja descontinuidade no fornecimento. 
Art. 6ºO servidor ALEX DE JESUS ANDRADE fi ca designado para substituir o ser-
vidor titular a que se refere o art. 1º nos casos de férias, ausências ou impedimentos.
Art. 7º A servidora LUIZA EMÍLIA LANZA SOBRAL MENEZES fi ca designada 
para substituir os servidores titular e suplente a que se referem os arts. 1º e 6º nos casos 
excepcionais de ausência simultânea.
Art. 8º O servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES fi ca designado como 
gestor titular, e as servidoras PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e MI-
LENA MARIA PALLIOTO PERSICANO, como primeira e segunda gestoras auxi-
liares, respectivamente, do ajuste a que se refere o art. 1º, de acordo com o art. 49 da 
Resolução nº 886, de 17 de fevereiro de 2014, que trata das atribuições da Central de 
Contratos e Convênios da Câmara Municipal de Campinas.
Parágrafo único. Na ausência do gestor titular, as auxiliares assumirão a gestão do 
ajuste, conforme a ordem de designação do caput.
Art. 9°. Dê-se ciência aos envolvidos.
Art. 10. Fica revogado o Ato da Presidência nº 108/2018, a partir da publicação deste 
Ato.
Art. 11. Publique-se.
Gabinete da Presidência, 13 de junho de 2019.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 58/2019 
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Sua Excelência o Senhor Marcos 
José Bernardelli, no uso das atribuições de seu cargo,
Considerando a necessidade de fi scalização e gestão da execução dos termos contratu-
ais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas;
R E S O L V E:
Art. 1ºO servidor RICARDO REZENDE RIBEIRO fi ca designado para acompanhar 
e fi scalizar a execução do Contrato nº 64/2018, celebrado com a empresa FADSEG 
Terceirização e Serviços em Segurança Ltda - ME, tendo como objeto a prestação de 
serviços continuados de Bombeiro Civil, com fornecimento de mão de obra especia-
lizada, de máquinas e equipamentos específi cos para o serviço, EPI - Equipamento de 
Proteção Individual para sua mão de obra e ferramental.
Art. 2º O servidor ora designado terá plenos poderes para discutir problemas relativos 
à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrên-
cias observadas e determinando o que for necessário à sua regularização.
Parágrafo único. O servidor deverá solicitar a seu superior as decisões e providências 
que ultrapassarem sua competência, em tempo hábil para a adoção das medidas ne-
cessárias.
Art. 3ºO servidor será responsável pelo envio da ordem de serviço e pelo seu recebi-
mento, devendo atestá-lo nas respectivas notas fi scais. 
Art. 4º O servidor deverá zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas e pela qualidade dos serviços prestados, tendo conhecimento de todo o teor 
do ajuste e, se for o caso, do termo de referência.
Parágrafo único. Os documentos relativos ao contrato serão encaminhados ao servidor 
por e-mail pela Central de Contratos e Convênios.
Art. 5º Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos de 
antecedência do término de vigência dos contrato, dando condições para decisão sobre 
eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
Art. 6º O servidor ALEX DE JESUS ANDRADE fi ca designado para substituir o 
servidor titular a que se refere o art. 1º nos casos de férias, ausências ou impedimentos.
Art. 7º A servidora LUIZA EMÍLIA LANZA SOBRAL MENEZES fi ca designada 
para substituir os servidores titular e suplente a que se referem os arts. 1º e 6º nos casos 
excepcionais de ausência simultânea.
Art. 8º O servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES fi ca designado como 
gestor titular, e e o servidor GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI, como gestor 
auxiliar do ajuste a que se refere o art. 1º, de acordo com o art. 49 da Resolução nº 
886, de 17 de fevereiro de 2014, que trata das atribuições da Central de Contratos e 
Convênios da Câmara Municipal de Campinas.
Parágrafo único. Na ausência do gestor titular, o auxiliar assumirá a gestão do ajuste.
Art. 9º. Fica revogado o Ato da Presidência nº 135/2018, a partir da publicação deste 
Ato.
Art. 10. Dê-se ciência aos envolvidos.
Art. 11. Publique-se.
Gabinete da Presidência, 13 de junho de 2019.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 59/2019 
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Sua Excelência o Senhor Marcos 
José Bernardelli, no uso das atribuições de seu cargo,
Considerando a necessidade de fi scalização e gestão da execução dos termos contratu-
ais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas;
R E S O L V E:
Art. 1ºO servidor GUILHERME MOTTA SANTOS fi ca designado para acompanhar 
e fi scalizar a execução do Contrato nº 78/2018, celebrado com a empresa Div-Trust 
Divisórias e Forros LTDA - EPP, tendo como objeto a execução de obras de reforma na 
sala Sylvia Paschoal (Plenarinho), reforma de salas de apoio ao plenário e substituição 
de forro do prédio principal da sede da Câmara Municipal de Campinas.
Art. 2º O servidor ora designado terá plenos poderes para discutir problemas relativos 
ao fornecimento de materiais e ao contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências observadas e determinando o que for necessário à sua regularização.
Parágrafo único. O servidor deverá solicitar a seu superior as decisões e providências 
que ultrapassarem sua competência, em tempo hábil para a adoção das medidas ne-
cessárias.
Art. 3ºO servidor será responsável pelo envio da ordem de fornecimento e pelo rece-
bimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
Art. 4º O servidor deverá zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas e pela qualidade dos materiais fornecidos, tendo conhecimento de todo o 
teor do ajuste e, se for o caso, do termo de referência.
Parágrafo único. Os documentos relativos ao contrato serão encaminhados ao servidor 
por e-mail pela Central de Contratos e Convênios.
Art. 5º Após o recebimento provisório, que será realizado pelos fi scais do Contrato, 
a Comissão deverá atestar o recebimento defi nitivo da obra em até 90 dias corridos, 
contados da aprovação de todos os "as built". 
 Art. 6º A servidora THAÍS CAVALCANTE DE BARROS fi ca designada para subs-
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tituir o servidor titular a que se refere o art. 1º nos casos de férias, ausências ou im-
pedimentos.
Art. 7º O servidor RICARDO REZENDE RIBEIRO fi ca designada para substituir os 
servidores titular e suplente a que se referem os arts. 1º e 6º nos casos excepcionais de 
ausência simultânea.
Art. 8º As servidoras CAMILA MALDONADO FERREIRA e LUIZA EMÍLIA LAN-
ZA SOBRAL MENEZES fi cam designadas para integrarem a Comissão de Recebi-
mento Defi nitivo da Obra.
Art. 9º Designar o servidor JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES como gestor 
titular e os e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI, PATRÍCIA 
MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e MILENA MARIA PALLIOTO PERSICANO, 
como gestores auxiliares do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 
886/2014, que trata das atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legis-
lativo.
Parágrafo único. Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do 
ajuste.
Art. 10. Fica revogado o Ato da Presidência nº 165/2018, a partir da publicação deste 
Ato.
Art. 11. Dê-se ciência aos envolvidos.
Art. 12. Publique-se.
Gabinete da Presidência, 13 de junho de 2019.  
  

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 60/2019 
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Sua Excelência o Senhor Marcos 
Bernardelli, no uso das atribuições de seu cargo,
Considerando a instituição da Comissão de Recebimento de Bens, através do artigo 9º 
do Ato da Mesa nº 17/2017, de 03 de outubro de 2017,
Considerando o disposto no item 1, da Parte IV do Manual de Gestão de Materiais e 
Patrimônio da Câmara Municipal de Campinas, que trata sobre a composição e atri-
buições da Comissão de Recebimento de Bens,
 RESOLVE: 
Art. 1ºFicam nomeados os servidores LUIZ CARLOS PETRONI, RONI PETERSON 
CUNHA DE ALVARENGA e MICHELE ALVES DOS SANTOS MOTOHIRO para, 
sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Recebimento de Bens, para 
mandato de até dois anos, prorrogáveis por igual período.
Art. 2ºO Presidente da Comissão será substituído em suas ausências, afastamentos 
ou impedimentos por um dos demais membros titulares, de acordo com a ordem de 
designação estabelecida neste Ato.
Art. 3ºFicam nomeados como substitutos os servidores FABIANO RICARDO BORO 
ALVES, ANTONIO MARCELO PAULUCCI e LUIZA EMÍLIA LANZA SOBRAL 
MENEZES.
Art. 4ºA Comissão observará as competências e demais disposições expressas no Ato 
da Mesa nº 17/2017 e no Manual de Gestão de Materiais e Patrimônio.
Art. 5º Fica revogado o Ato da Presidência nº 130/2017, a partir da publicação deste 
Ato.
Art. 6ºDê-se ciência.
Art. 7ºPublique-se.
Gabinete da Presidência, 13 de junho de 2019.
 

 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 
 PRESIDENTE 

 DIVERSOS 
 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO EDUCACIONAL - CNPJ: 
14.816.808/0002-37 
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Código 2017DescriçãoClassificação 2018

JS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 

Reg. No CRC- SP sob o N°2SP020484/O-0

    _______________________________________
    Nome: ADELIA APARECIDA NAZAR

    Cargo:PRESIDENTE
    CPF: 293.668.608-34

SUPERÁVIT DO PERÍODO 8.705,19 44.451,09 53.156,28

SALDO EM 31/12/2018 8.705,19 44.451,09 53.156,28

SALDO EM 31/12/2017 10.089,42 34.361,67 44.451,09

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO

0003

ASSOCIACAO MOVIMENTO EDUCACIONAL Empresa:

CNPJ: 14.816.808/0001-56 Folha:

Período: 01/01/2018 - 31/12/2018 Número livro: 0008

SUPERÁVIT DO PERÍODO SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS TOTAL



52 Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019Diário Ofi cial do Município de Campinas



53Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019 Diário Ofi cial do Município de Campinas



54 Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019Diário Ofi cial do Município de Campinas



55Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019 Diário Ofi cial do Município de Campinas



56 Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019Diário Ofi cial do Município de Campinas



57Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019 Diário Ofi cial do Município de Campinas



58 Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019Diário Ofi cial do Município de Campinas



59Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019 Diário Ofi cial do Município de Campinas



60 Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019Diário Ofi cial do Município de Campinas



61Campinas, segunda-feira, 17 de junho de 2019 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 

  

 ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA CRISTÃ - CNPJ: 
03.443.278/0001-21 
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