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Diário Oficial
 GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 21.448, DE 15 DE ABRIL DE 2021 
 REGULAMENTA A LEI Nº 15.765, DE 27 DE MAIO DE 2019, QUE 

OBRIGA RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES, VENDEDORES 
AMBULANTES E SIMILARES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS A USAR 

E FORNECER CANUDOS DE PAPEL BIODEGRADÁVEL E/OU RE-
CICLÁVEL, INDIVIDUAL E HERMETICAMENTE EMBALADOS COM 

MATERIAL SEMELHANTE. 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 15.765, de 27 de maio de 2019, que obriga 
restaurantes, bares, lanchonetes, vendedores ambulantes e similares a usar e fornecer 
canudos de papel biodegradável e/ou reciclável individual e hermeticamente embala-
dos com material semelhante;
CONSIDERANDO o princípio da precaução em sede ambiental, que assegura a ado-
ção de medidas intervencionistas de proteção da saúde e do meio ambiente, de forma 
cautelar e preventiva, o que encontra respaldo no art. 225 da Constituição Federal que 
impõe, em relação ao meio ambiente, ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações,
DECRETA:
Art. 1º A Lei nº 15.765, de 27 de maio de 2019, que obriga restaurantes, lanchonetes, 
bares, vendedores ambulantes e similares a substituir os canudos de plástico, forne-
cendo aos seus clientes canudos de papel biodegradável e/ou reciclável, individual e 
hermeticamente embalados com material semelhante, fi ca regulamentada nos termos 
deste decreto.
Art. 2º Compete ao Departamento de Proteção ao Consumidor - PROCON Campinas 
a fi scalização quanto ao cumprimento do disposto na Lei nº 15.765, de 27 de maio 
de 2019, sem prejuízo do dever de colaboração dos demais órgãos da Administração 
Pública e da coletividade.
Art. 3º Os canudos fabricados e embalados em papel biodegradável ou reciclável, 
utilizados por restaurantes, lanchonetes, bares, vendedores ambulantes e similares, 
devem ser ofertados em embalagem individual e hermeticamente fechada.
Art. 4º O descumprimento do disposto na Lei nº 15.765, de 27 de maio de 2019 acar-
retará as seguintes sanções:
I - advertência por escrito, a fi m de que o estabelecimento se adapte no prazo de 30 
(trinta) dias;
II - na reincidência, multa no valor de 500 (quinhentas) UFICs.
Parágrafo único. Os valores arrecadados com o pagamento da multa de que trata o 
inciso II deste artigo integrarão o Fundo Municipal de Proteção de Defesa dos Direitos 
do Consumidor - FMPDDC.
Art. 5º O procedimento administrativo para apurar a infração à Lei nº 15.765, de 27 
de maio de 2019 seguirá o procedimento previsto no Decreto nº 18.922, de 12 de 
novembro de 2015.
Art. 6º Este decreto entra em vigor em 90 (noventa) dias contadosda data de sua pu-
blicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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 Campinas, 15 de abril de 2021 
 MARCOS JOSE LENA 

 OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO 
  

 RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 1º TRIMESTRE DE 2021 
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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DESPACHO 
  Processo Administrativo : PMC.00003153-14
 Interessado : Secretaria Municipal de Administração
 Assunto : Contrato nº 059/2020
 Objeto: Requerimento de Concessão de Reequilíbrio Econômico Financeiro
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do parecer jurídico - documento SEI nº 3701965, que acato na íntegra, INDEFIRO  o 
pedido de reequilíbrio econômico fi nanceiro apresentado pela empresa  GERMÂNI-
CA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, referente aos valores de locação de veícu-
los, objeto do contrato nº 059/2020.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo: PMC.2021.00009126-73
 Interessado:  Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão nº 056/2021 - Eletrônico
 Objeto: Registro de Preços de adubo químico e substrato fl orestal.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 3710813, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº3710833, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR  que a Pregoeira declarou  FRACASSADO  o item  0  1 , por não haver 
propostas em condições de aceitabilidade.
2. HOMOLOGAR  o Pregão nº 056/2021, referente ao objeto em epígrafe, com o 
preço unitário entre parênteses para o item  02 (R$ 19,15), ofertado pela empresa adju-
dicatária  EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Procuradoria-Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para la-
vratura 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 
6º e 7º do Decreto Municipal nº 21.239/21 e a autorização da respectiva despesa, 
previamente à emissão da Ordem de Fornecimento à detentora da Ata. 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária Municipal de Administração 
  

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

ME/EPP) 
  Pregão nº 088/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: PMC.2021.00012120-47 
- Interessado: Secretaria Municipal de Cultura - Objeto: Registro de Preços de ser-
viços de gravação e edição de áudio e vídeo de concertos da Orquestra Sinfônica 
Municipal de Campinas - Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 08h do 
dia 04/05/21 às 09h30min do dia 05/05/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 
02: a partir das 09h30min do dia 05/05/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
10h30min do dia 05/05/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 20/04/21, no por-
tal eletrônicowww.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira 
Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294. 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo : PMC.2020.00006262-21
 Interessado : Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto :Pregão nº 057/2021 - Eletrônico
 Objeto : Contratação de empresa para locação de veículos ambulância tipo “B” e veí-
culos tipo micro-ônibus com capacidade para 16 (dezesseis) lugares.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório do Pregoeiro - documento SEI nº3713914, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº3713916, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II, o art. 
9º, inciso II, e ainda o art. 8º, inciso V, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas 
alterações, HOMOLOG  O  o Pregão nº 057/2021, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários mensais por veículo entre parênteses para os itens 
 01 (R$ 6.310,00) e  02 (R$ 6.079,00), no valor total estimado, para 12 (doze) meses, de 
R$ 448.776,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e seis reais), 
ofertados pela empresa adjudicatária  V M DE SOUZA TRANSPORTES EIRELI .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização da despesa nos termos do Decre-
to 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 Procuradoria-Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para la-
vratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária 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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 
 RESOLUÇÃO Nº 011/2021 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 14.697 de 07 de outubro de 2013, no âmbito de sua competência legal, 
conforme deliberação em reunião ordinária de  13 de   abril   de 202  1 ,
 RESOLVE: 
 APROVAR : Os documentos contábeis do FMDCA, abaixo descritos, referentes ao 
exercício de 2020:
- Balancete do mês de dezembro de 2020
- Balanço Orçamentário de 2020
- Balanço Financeiro de 2020
- Balanço Patrimonial de 2020
- Variações Patrimoniais de 2020
- Notas explicativas dos Balanços do FMDCA do exercício de 2020
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 CARLOS RENÊ FERNANDES DE OLIVEIRA 

 Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 
 RESOLUÇÃO Nº 012/2021 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 14.697 de 07 de outubro de 2013, no âmbito de sua competência legal, 
conforme deliberação em reunião ordinária de  13 de abril de 2021 ,
 RESOLVE: 
 APROVAR : O Balancete Contábil do FMDCA do mês de janeiro de 2021.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 CARLOS RENÊ FERNANDES DE OLIVEIRA 

 Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 
 RESOLUÇÃO Nº 013/2021 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 14.697 de 07 de outubro de 2013, no âmbito de sua competência legal, 
conforme deliberação em reunião ordinária de  13 de abril de 2021 ,
 RESOLVE: 
 APROVAR : O Balancete Contábil do FMDCA do mês de fevereiro de 2021. 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 CARLOS RENÊ FERNANDES DE OLIVEIRA 

 Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 
 RESOLUÇÃO Nº 014/2021 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 14.697 de 07 de outubro de 2013, no âmbito de sua competência legal, 
conforme deliberação em reunião ordinária de  13 de abril de 2021 ,
 RESOLVE: 
 APROVAR : A concessão de registro DEFINITIVO da entidade  "Associação Corné-
lia Maria Elizabeth Van Hylckama Vlieg" , CNPJ: 68.002.187/0001-04, situada na 
Rua Antônio Prado, 430, Sousas, Campinas -SP, sob o nº  236 , e a inscrição de seus 
Programas: Orientação e Apoio Sociofamiliar (P01) e Apoio Socioeducativo em Meio 
Aberto (P02).
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 CARLOS RENÊ FERNANDES DE OLIVEIRA 

 Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 

 ATOS DO CONSELHO 
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 14.697 de 07 de outubro de 2013, no âmbito de sua competência le-
gal  CONVOCA  seus Conselheiros Titulares e  convida  os Suplentes para Reunião 
 EXTRAORDINÁRIA  do CMDCA a se realizar por videochamada através do link 
https://meet.google.com/ewt-yrrm-cik
Data:  20/04/2021 
Horário:  14h00 
 PAUTA: 
 1 -  Registro Provisório do ISBET -Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e De-
senvolvimento 
 2 -  Registro Defi nitivo do Programa de Iniciação Profi ssional executado pela Casa dos 
Menores de Campinas
 3 -  Minuta da Resolução de repasses 2021
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 CARLOS RENÊ FERNANDES DE OLIVEIRA 

 Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 RETIFICAÇÃO 
  Processo Administrativo nº PMC.2020.00038890-10
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão nº 281/2020 - Eletrônico
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 Objeto: Registro de Preços de notebooks modelo Chromebook.
À vista das informações existentes neste protocolado, bem como da Autorização de 
Despesa (3712274) publicada no Diário Ofi cial do Município em 15 de abril de 2021, 
resolvo:
1. Retifi car a autorização de despesa em favor de BRASIL COMÉRCIO DE MATE-
RIAL ESPORTIVO EIRELI,com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 047/2021 
para GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,com fulcro na Ata de Registro de Preços 
nº 046/2021; e
2. Ratifi car as demais informações publicadas em 15/04/2021.
Publique-se na forma da Lei.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  

 COMUNICADO SME Nº 081, DE 15 DE ABRIL DE 2021   
 O Secretário Municipal de Educação no uso de suas competências, e
CONSIDERANDO a Lei Municipal 12.987, de 28/06/2007, que dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Campinas e 
dá outras providências e suas alterações;
CONSIDERANDO a Resolução SME Nº 11/2020 que dispõe sobre o processo de 
atribuição, em regime de substituição, de Agrupamentos, Ciclos, Aulas, Turmas e 
Blocos de Unidades Educacionais aos Professores da Rede Municipal de Ensino de 
Campinas,
CONSIDERANDO a Resolução SME/SMRH 001/2009 publicada em DOM 
26/11/2009 e que dispõe sobre a acumulação de cargos públicos no âmbito da Secre-
taria Municipal de Educação,
CONSIDERANDO as recomendações dos órgãos de saúde coletiva para que sejam 
evitadas aglomerações e reuniões;
COMUNICA:
1. Ficam convocados os professores Adjuntos I, abaixo citados, para participarem de 
sessão de atribuição de aulas em regime de substituição que se realizará em ambiente 
virtual, conforme especifi cado:
 Dia : 19 de Abril de 2021 (segunda-feira)
 Local : SEGP (Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas), acessível pelo endereço ht-
tps://segp.campinas.sp.gov.br
 Horário : das 08hs às 16hs
2. O sistema de auto-atribuição do SEGP poderá ser acessado pelos professores con-
vocados em qualquer momento do período acima indicado.
3. Ficam convidados a participar desta sessão presencial de atribuição, desde que de-
vidamente habilitados para atuar na Educação Infantil, os demais professores Adjunto 
I, Adjunto II, PEB I, PEB II, PEB III, PEB IV e Bilíngues.
4. Os professores convidados deverão manifestar interesse pela vaga pretendida atra-
vés de mensagem eletrônica para o e-mail sme.cgp@educa.campinas.sp.gov.br. A 
vaga pretendida deve ser em período contrário ao da atual atuação do professor e, uma 
vez atribuída, será remunerada na forma de carga suplementar de jornada.
5. A atribuição aos professores convidados seguirá os critérios e procedimentos esta-
belecidos pelo Art. 17 da Res. SME 11/2020.
6. Restando vagas sem professor atribuído, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da 
SME poderá realizar atribuições por ato de ofício.

EDUCAÇÃO INFANTIL
PERÍODO MANHÃ

VAGAS:
CC UE TURMA TDC

E0311 CEI NAIR VALENTE DA 
CUNHA AG2 B QUA | 11:25 - 

13:05

E0311 CEI NAIR VALENTE DA 
CUNHA AG3 B QUA | 11:25 - 

13:05

CONVOCADOS:
MATR NOME SEDE CLASS

1195069 ELISANDRA MARA DOS 
SANTOS CAMILO

E0350 - EMEF/EJA PROF ANDRE 
TOSELLO 38

1198114 ELAINE CRISTINE GER-
MANO

E0351 - EMEF CARMELINA DE 
CASTRO RINCO 81

1197932 CARINA MANHORELO 
MARCHI E0194 - CEI CARROSSEL 156

1288270 KELLY ALINE DE CAR-
VALHO

E0357 - EMEF VIRGINIA MENDES 
ANTUNES DE VASCONCELLOS 205

1352881 MELINA MOREIRA 
NAVARRO

E0351 - EMEF CARMELINA DE 
CASTRO RINCO 241

 

65 
49
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 Campinas, 15 de abril de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 

 COMUNICADO SME Nº082, DE 15 DE ABRIL DE 2021   
 O Secretário Municipal de Educação no uso de suas competências, e 
CONSIDERANDO a Lei Municipal 12.987, de 28/06/2007, que dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Campinas e 
dá outras providências e suas alterações; 
CONSIDERANDO a Resolução SME Nº 11/2020 que dispõe sobre o processo de 
atribuição, em regime de substituição, de Agrupamentos, Ciclos, Aulas, Turmas e 
Blocos de Unidades Educacionais aos Professores da Rede Municipal de Ensino de 
Campinas, 
CONSIDERANDO a Resolução SME/SMRH 001/2009 publicada em DOM 
26/11/2009 e que dispõe sobre a acumulação de cargos públicos no âmbito da Secre-
taria Municipal de Educação, CONSIDERANDO as recomendações dos órgãos de 
saúde coletiva para que sejam evitadas aglomerações e reuniões; 
COMUNICA:
1. Ficam convocados os professores Adjuntos II - Ciências, conforme Anexo I, para 
participarem de sessão de atribuição de aulas em regime de substituição que se reali-
zará em ambiente virtual, conforme especifi cado: 
 Dia : 20 de Abril de 2021 (terça-feira)
 Local : SEGP (Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas), acessível pelo endereço ht-
tps://segp.campinas.sp.gov.br 
 Horário : das 08hs às 16hs 
2. Ficam convidados a participar desta sessão presencial de atribuição, desde que devi-
damente habilitados para atuar nos componentes curriculares de Geografi a e Ciências, 
os demais professores Adjunto I, Adjunto II, PEB I, PEB II, PEB III, PEB IV e Bilín-
gues, que tenham interesse em suplementar jornada, conforme a disponibilidade de 

vagas constante no Anexo 2 do presente Comunicado e após a conclusão da atribuição 
dos adjuntos II - Ciências, ora convocados. 
3. O sistema de auto-atribuição do SEGP fi cará disponível para indicação exclusiva-
mente pelos professores convocados, que poderão acessá-lo em qualquer momento do 
período acima indicado. 
4. Os professores convidados deverão manifestar interesse pela vaga pretendida atra-
vés de mensagem eletrônica para o e-mail sme.cgp@educa.campinas.sp.gov.br. A 
vaga pretendida deve ser em período contrário ao da atual atuação do professor e, uma 
vez atribuída, será remunerada na forma de carga suplementar de jornada. 
5. A atribuição aos professores convidados seguirá os critérios e procedimentos esta-
belecidos pelo Art. 17 da Res. SME 11/2020. 
6. Restando vagas sem professor atribuído, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da 
SME poderá realizar atribuições por ato de ofício.

ANEXO I
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS

PERÍODO TARDE
VAGA:

CC UE TURMAS CH TDC MOTIVO

E0227 EMEF/EJA PROFª ODILA 
MAIA ROCHA BRITO 8º A 8ºB 9ºA 9ºB 16 SEG/17:10 - 18:50 LTS ATÉ 

28/05/2021

CONVOCADOS:

NOME MATR. SEDE CLASS.

MARINA PRATAVIEIRA JANSSEN 1272098
E0144 - EMEF/EJA PE JOSE NARCISO VIEIRA 

EHRENBERG
49

RAFAEL ROSOLEN TEIXEIRA 
ZAFRED

1287575
E0356 - EMEF PE MELICO CÂNDIDO 

BARBOSA
65

CARLOS HENRIQUE ROCHA ALVES 1273442
E0410 - EMEF/EJA PROFA CLOTILDE BAR-

RAQUET VON ZUBEN
69

ANEXO II
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

UE TURMAS CH TDC PERÍO-
DO

E0411 - EMEF DR EDSON LUIS CHAVES 9º A 04 SEG/19:00 - 20:40 MA-
NHÃ

E0140 - EMEF/EJA PE DOMINGOS ZATTI 8ºB 04 QUA/10:15 - 
11:55 TARDE

E0217 - EMEF JULIO DE MESQUITA FILHO 8ºB 04 SEG/09:50 -11:30 TARDE

E0360 - EMEJA NÍSIA FLORESTA BRASILEIRA 
AUGUSTA M14 C 04 SEG/17:10 - 18:50 TARDE

E0140 - EMEF/EJA PE DOMINGOS ZATTI M12 A 
M34 B 08 QUA/10:15 - 

11:55 NOITE

E0227 - EMEF/EJA PROFA ODILA MAIA ROCHA 
BRITO

3ºT A 4ºT A 
M12 A 12 SEG/17:10 - 18:50 NOITE

E0351 - EMEF CARMELINA DE CASTRO 6º A 7ºA 8ºA 
8ºB 9ºA 20 SEG/10:20 - 12:00 TARDE

 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  

 CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDEB 

 CONVOCAÇÃO 
 A Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, no 
uso das atribuições legais, CONVOCA todos os Conselheiros para Reunião Ordinária 
a ser realizada:
DATA: 20/04/2021
HORÁRIO: às 14h30.
LOCAL: Em virtude da crescente ocorrência de casos confi rmados do COVID-19 no 
Brasil, e buscando seguir as orientações das Autoridades Municipais, do Ministério da 
Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS), essa reunião acontecerá em sala 
virtual, por vídeochamada acessada através do link https://
meet.google.com/xcp-tyuh-uax.
PAUTA:
1. Análise da prestação de contas referente ao mês de março/2021; 
2. Verifi cação, esclarecimento e aprovação da Folha de Pagamento dos Profi ssionais 
da Educação; e
3. Emissão do Parecer das prestações de contas 2019 e 2020 do PNATE - Programa 
Nacional de Auxílio ao Transporte Escolar via SIEGECON-FNDE. 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 MARCIA MARIA ROCHA 

 Presidente do CACS-FUNDEB 
  

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE CAMPINAS 

 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA MARÇO DE 2021 
Aos 27/03/2021, teve início a primeira reunião extraordinária do CEMC em 2021, ás 
8:30h com 11 conselheiros, de forma virtual no Google Meet.  Presentes:  Adriana Per-
siani,  Aimar Shimabukuro ,  Andreia Gonçalves ,  Cássio Pacheco ,  Charles Duraes , 
 Cláudio Borges ,  Expedicto Ribeiro , Gabriela Chiareli, Geovanna Bragante, Guida 
Calixto, José Carlos Mariano, Laís Castro, Lucia Helena Aires,  Maria de Lourdes 
Gomes , Maria Emilia Martins,  Mariana Roveroni , Marina Hisa Matsumoto, Ma-
risilda Angela, Neudenir Pereira, Paula Vianna, Carlos Siqueira, Renato Nucci Jr., 
 Marina Kawanishi ,  Erika Mayumi, Ana Sayuri Cândido. Justificaram ausência: 
 Bruna Calux; Ana Carla Nicoluci; Fabiana Adala e Camila Borges.  Informes:  sobre a 
possível eleição de uma nova gestão deste Conselho, Mariana Roveroni informa que 
algumas escolas demandaram a não eleição de um novo Conselho de Escola, pror-
rogando os mandatos dos conselheiros do ano anterior tendo em vista a difi culdade 
para realizar essa eleição no momento agravado da pandemia que vivemos. 1. Rela-
tório de CME.  “Articulação de protocolos pedagógicos e sanitários para o retorno 
presencial (2021)”. Cláudio Borges fez a apresentação do documento produzido por 
essa comissão especial do CME da qual ele fez parte como nosso representante. O 
relatório apresenta 10 itens centrais que identifi cam questões importantes do trabalho 
pedagógico neste ano, e a essas questões, aponta “Considerações/Recomendações” 
aos gestores do poder executivo. Após fazer sua apresentação, Cláudio questiona os 
conselheiros sobre possíveis sugestões, supressões ou acréscimos à sua redação. Sur-
giu um questionamento sobre a disseminação deste documento nas escolas, e, ao que 
tudo indica, o relatório não chegou às unidades para discussão. Gabriela Chiarelli pede 
a palavra para indicar que, em sua unidade escolar, após a visita da Coordenadoria de 
Arquitetura Escolar (CAE), foi constatada a ausência de um banheiro para adultos, 
e a criação deste dispositivo coloca em risco a supressão de cerca de 2 metros do 
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refeitório da escola. Nesse sentido, parece importante que o Conselho da Escola seja 
mais ouvido antes das decisões desses departamentos do poder executivo. Aimar Shi-
mabukuro comenta que, dentro das escolas, deve-se ressaltar a importância dos proto-
colos sanitários e da fi scalização do DEVISA. Carlos Siqueira concorda com a escrita 
do documento. Maria de Lourdes manifesta sua discordância quanto à possibilidade 
do documento ir para as escolas e receber contribuições das unidades. Ela defende 
que o documento passe pelo CME e, uma vez aprovado, seja publicizado e vá para as 
escolas. Charles Duraes também concorda com a redação do documento e indica que o 
diálogo com a saúde é importante, pois assim, profi ssionais da educação podem fazer 
alguns comentários a esse setor.Marina Kawanishi faz alguns apontamentos sobre a 
difi culdade de ter contato com os estudantes com os quais o contato tenha sido perdi-
do, indicando que a busca ativa dos mesmos seja uma responsabilidade compartilhada 
entre a SME e os entes das escolas. Ela acredita que esse suporte deve se dar também 
de forma intersetorial, vindo de outras secretarias. Marina Matsumoto concorda que a 
escrita do documento está de acordo com a realidade da Rede Municipal de Educação. 
José Carlos Mariano parabeniza a redação do documento e a atuação do CME, bem 
como do CEMC. Erika Mayumi comenta que, muitas vezes, o protocolo é bem escrito 
mas não é seguido. Ela questiona se estamos aprovando algo que de fato será efetiva-
do. Guida Calixto manifesta sua preocupação com a concordância a um documento 
que posteriormente acaba não sendo seguido. Ao fi nal dessa discussão, os conselheiros 
se questionaram se deveríamos votar a ampliação do tempo desse processo de discus-
são, mas foi consensual que isso não seria necessário.
 2. Eleição do Conselho das Escolas Municipais de Campinas (Gestão 2021/2022) 
 Cássio apresentou a possibilidade de realizarmos a eleição desse ano de forma vir-
tual. Ele indica que o custeio do serviço poderia partir da SME e que acredita na 
confi abilidade do processo, mas isso poderia limitar a votação e a participação nesse 
Conselho às pessoas que têm acesso à internet e celular, tanto para votação como para 
a participação como conselheiros/as. Conselheiros questionaram Expedicto sobre me-
canismos licitatórios e seus prazos, tendo em vista a compreensão de quanto tempo 
esse processo levaria caso optássemos pela contratação de uma empresa para realizar 
este serviço. Lourdinha indica que devemos votar a questão. Renato Nucci questiona 
como a questão está nas unidades escolares, pois desconhece quantas escolas da rede 
estão com seus Conselhos de Escola regularizados. Erika colocou em votação a pos-
sibilidade de realizarmos assembleias por segmento e Eleição Virtual. Foram favorá-
veis Cláudio, Marina, Mariana, Maria de Lourdes, Aimar, Charles, Expedicto, Cássio, 
Andreia e Ana Sayuri (10 votos). A proposta, portanto, foi aprovada. Agora, portanto, 
parece necessário redigir um documento solicitando o serviço ao secretário de educa-
ção. Dá-se encerrada às 11:30 h a presente reunião, lavrada a presente ata escrita por 
mim, Cássio Pacheco, 1ª secretário do Conselho das Escolas Municipais de Campinas.

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE FINANÇAS 

 EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Nº 01/2021 

 A Secretaria Municipal Finanças em conformidade com o Decreto n. 16.993 de 11/02/2010 
Publicado no DOM de 12/02/2010, que dispõe sobre a Tabela de Temporalidade de Docu-
mentos Produzidos e Acumulados em Decorrência das Atividades de Gestão Orçamentária, 
Financeira e Tributária da Administração Direta Municipal, com as alterações dispostas 
no Decreto 20.054 de 25/10/2018 publicado no DOM de 29/10/2019, e tendo em vista a 
aprovação da PROPOSTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, protocolado admi-
nistrativo SEI Nº 2021.00011510-72 faz saber a quem possa interessar que, a partir do 30º 
(trigésimo) dia subseqüente à data de publicação deste Edital, os lotes de documentos que 
integram o referido protocolado administrativo, e abaixo identifi cados, serão eliminados.
Os interessados poderão requerer às suas expensas, no prazo citado, o desentranhamento 
de documentos, cópias de peças do processo ou de inteiro teor, mediante petição, desde 
que tenha respectiva qualifi cação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida ao 
Prefeito Municipal.
1 - Processos de atualização cadastral com eliminação em 1 (um) ano após o exercício de 
alteração cadastral, alterados até o exercício de 2019- Série Documental C1;
2 - Processos de certidão de área construída, com eliminação em 1 (um) ano após o exer-
cício de emissão da certidão, cujas emissões ocorreram até o exercício de 2019 - Série 
Documental C2;
3 - Processos de certidão de Valor Venal (exercício atual), com eliminação em 1 (um) ano 
após o exercício de emissão da certidão, cujas emissões ocorreram até o exercício de 2019 
- Série Documental C3;
4 - Processos de certidão de Valor Venal (exercício atual), com eliminação em 6 (seis) anos 
após o exercício de alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa fi nal, fi na-
lizados até o exercício de 2014 - Série Documental C3;
5 - Processos de certidão de Valor Venal (exercícios anteriores), com eliminação em 1 (um) 
ano após o exercício de emissão da certidão, cujas emissões ocorreram até o exercício de 
2019 - Série Documental C4;
6 - Processos de certidão Negativa de Lançamento, com eliminação em 1 (um) ano após o 
exercício de emissão da certidão, cujas emissões ocorreram até o exercício de 2019- Série 
Documental C5;
7 - Processos de cancelamento de isenção de IPTU, com eliminação em 1 (um) anos após o 
exercício de alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa fi nal, fi nalizados 
até o exercício de 2019 - Série Documental C6;
8 - Processos de imunidade de IPTU, com eliminação em 6 (seis) anos após o exercício de 
alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa fi nal, fi nalizados até o exercí-
cio de 2014 - Série Documental C7;
9 - Processos de não incidência do ITBI, com eliminação em 6 (seis) anos após o exercício 
de alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa fi nal, fi nalizados até o exer-
cício de 2014 - Série Documental C8;
10 - Processos de isenção de IPTU para área de preservação ambiental ou permanente, 
com eliminação em 6 (seis) anos após o exercício de alteração do lançamento efetivo ou 
da decisão administrativa fi nal, fi nalizados até o exercício de 2014 - Série Documental C9;
11 - Processos de isenção de IPTU para Aposentados/Pensionistas, com eliminação em 6 
(seis) anos após o exercício de alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa 
fi nal, fi nalizados até o exercício de 2014 - Série Documental C10;
12 - Processos de isenção de IPTU para clubes e entidades desportivas, com eliminação em 
6 (seis) anos após o exercício de alteração do lançamento efetivo ou da decisão administra-
tiva fi nal, fi nalizados até o exercício de 2014 - Série Documental C11;
13 - Processos de isenção de IPTU para Habitação Popular, com eliminação em 6 (seis) 
anos após o exercício de alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa fi nal, 
fi nalizados até o exercício de 2014 - Série Documental C12;
14 - Processos de isenção de IPTU para imóveis tombados, com eliminação em 6 (seis) 
anos após o exercício de alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa fi nal, 

fi nalizados até o exercício de 2014 - Série Documental C13;
15 - Processos de alteração cadastral, com eliminação em 6 (seis) anos após o exercício de 
alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa fi nal, fi nalizados até o exercí-
cio de 2014 - Série Documental C16;
16 - Processos de ordem de Fiscalização, com eliminação em 6 (seis) anos após o exercício 
de alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa fi nal, fi nalizados até o exer-
cício de 2014 - Série Documental C17;
17 - Processos de revisão de lançamento de IPTU, com eliminação em 6 (seis) anos após 
o exercício de alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa fi nal, por se 
tratarem de processos cujo valor venal do imposto (IPTU) é inferior a 1.600.000,00 UFIC´s, 
fi nalizados até o exercício de 2014 - Série Documental C18;
18 - Processos de revisão de lançamento de taxas imobiliárias, com eliminação em 6 (seis) 
anos após o exercício de alteração do lançamento efetivo ou da decisão administrativa fi nal, 
fi nalizados até o exercício de 2014 - Série Documental C19;
19 - Processos de Pagamento, com eliminação em 10 (dez) anos após o exercício, referente 
ao ano de 2009 e 2010 - Série Documental B6;
20 - Processos de Adiantamentos, com eliminação em 04 (quatro) anos após o exercício, 
referente aos anos de 2015 e 2016 - Série Documental B8;
21 - Processos de Certidão Negativa de Qualquer Origem/Regularidade Fiscal, com elimi-
nação em 01 (um) ano após o exercício da emissão da certidão negativa, emitidas no ano de 
2018 e 2019, - Série documental E1;
22 - Processos de solicitação de Certidão Negativa de Débito Simulada, com eliminação 
em 01 (um) ano após o exercício da emissão da certidão , emitidas no ano de 2018 e 2019 
- Série documental E3;
23 - Processos de Certidão Regularidade Fiscal, com eliminação em 01 (um) ano após o 
exercício da emissão da certidão , emitidas no ano de 2018 e 2019 - Série documental E4;
24 - Processos de alocação de pagamento, com eliminação em 6 (seis) anos do exercício da 
efetivação da alocação, fi nalizados até o ano de 2009 a 2014 - Série documental E15;
25 - Processos de cancelamento de débito, com eliminação em 6 (seis) anos após a data do 
exercício de cancelamento, fi nalizados até o ano de 2009 a 2014 - Série documental E16;
26 - Processos de compensação ou aproveitamento de crédito, com eliminação em 6 (seis) 
anos após o exercício da efetivação da compensação para os processos com valor inferior 
a 10.000 UFIC's e eliminação em 10 (dez) anos após o exercício da efetivação da compen-
sação de processos com valores acima de 10.000 UFIC's, fi nalizados até o ano de 2009 e 
2010 - Série documental E17;
27 - Processos de baixa de pagamento, com eliminação em 6 (seis) anos a partir do exercício 
da efetivação da baixa, fi nalizados até o ano de 2009 a 2014 - Série documental E18;
28 - Processos para Conversão de IPTU, com eliminação em 6 (seis) anos após o exercício 
da efetivação da conversão para os processos com valor inferior a 10.000 UFIC's e elimina-
ção em 10 (dez) anos para processos com valor superior a 10.000 UFIC's, fi nalizados até o 
ano de 2009 e 2010 - Série documental E19; 
29 - Processos de restituição de pagamentos, com eliminação em 6 (seis) anos após o exer-
cício da efetivação da restituição para os processos com valor inferior a 10.000 UFIC's e 
eliminação em 10 (dez) anos para processos com valor superior a 10.000 UFIC's, fi nalizados 
até o ano de 2009 e 2010 - Série documental E21;
30 - Processos de solicitação de Certidão Positiva de Débito Simulada com eliminação em 
01 (um) ano após o exercício da emissão da certidão, emitidas nos anos de 2018 e 2019 - 
Série documental E23;
31 - Conciliação Bancária com eliminação em 06 (seis) anos após o exercício, referente aos 
anos de 2013 e 2014 - Série documental A12;
32 - Processos de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), com eliminação em 8 
(oito) anos após o exercício da extinção do crédito, cujas extinções tenham ocorrido até 
31/12/2012 - Série documental D1;
33 - Processos de impugnação de AIIM, com eliminação em 8 (oito) anos após o exercício 
da extinção do crédito, cujas extinções tenham ocorrido até 31/12/2012 - Série documental 
D2;
34 - Processos de impugnação de lançamento da Taxa de Fiscalização de Anúncio (TFA) e 
de Funcionamento (TFF), com eliminação em 8 (oito) anos após o exercício da extinção do 
crédito, cujas extinções tenham ocorrido até 31/12/2012 - Série documental D3;
35 - Processos de impugnação de lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza - ISSQN, com eliminação em 8 (oito) anos após o exercício da extinção do crédito, 
cujas extinções tenham ocorrido até 31/12/2012 - Série documental D4;
36 - Processos de restituição, compensação, aproveitamento ou isenção ISSQN, TFA ou 
TFF, com eliminação em 8 (oito) anos após o exercício da extinção da isenção ou do inde-
ferimento do pedido ou ainda do não conhecimento, indeferimento ou reconhecimento do 
direito ao pedido de restituição, compensação ou aproveitamento de crédito, cuja efetivação 
do direito ao crédito, indeferimento ou não conhecimento do pedido tenham ocorrido até 
31/12/2012 - Série documental D5;
37 - Processos de imunidade tributária com eliminação em 8 (oito) anos após o exercício 
da extinção da imunidade ou do indeferimento do pedido, cujas extinções de imunidade ou 
indeferimentos de pedido tenham ocorrido até 31/12/2012 - Série documental D6;
38 - Processos de questionamento de Carta de Cobrança, com eliminação em 1 (um) ano 
após a resposta ao interessado, cujas respostas tenham ocorrido até 31/12/2019 - Série do-
cumental D7;
39 - Processos de recurso voluntário, com eliminação em 8 (oito) anos após o exercício 
da extinção do crédito, cujas extinções de crédito tenham ocorrido até 31/12/2012 - Série 
documental D8;
40 - Processos de convocação para prestação de depoimento ou relatórios, com eliminação 
em 1 (um) ano após resposta ao interessado, cujas respostas tenham ocorrido até 31/12/2019 
- Série documental D9;
41 - Processos de estimativa de ISSQN com eliminação em 8 (oito) anos após o exercício 
da extinção do crédito, cujas extinções tenham ocorrido até 31/12/2012 - Série documental 
D10;
42 - Processos de Certidão de Tempo de Inscrição Municipal, com eliminação em 1 (um) ano 
após exercício da emissão do documento, cujas emissões tenham ocorrido até 31/12/2019 
- Série documental D12;
43 - Processos de declaração de contribuinte não inscrito no ISSQN, com eliminação em 
1(um) ano após exercício da emissão do documento, cujas emissões tenham ocorrido até 
31/12/2019 - Série documental D13;
44 - Processos de Autorização de Impressão de Documento Fiscal (AIDF), com eliminação 
em 6 (seis) anos após exercício da emissão da autorização, cujas emissões tenham ocorrido 
até 31/12/2014 - Série documental D14;
45 - Processos de encerramento de inscrição de autônomo, com eliminação em 8 (oito) anos 
após o exercício da extinção do crédito, cujas extinções tenham ocorrido até 31/12/2012 - 
Série documental D15;
46 - Processo para Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (DEMEPP) 
/ TICO-Tratamento de Incentivo ao contribuinte, com eliminação em 8 (oito) anos após o 
exercício da extinção do crédito ou da não produção de efeitos, cuja extinção ou não produ-
ção de efeitos tenham ocorrido até 31/12/2012 - Série documental D16;
47 - Processos de Suspensão de Efi cácia de inscrição de ISSQN, com eliminação em 6 (seis) 
anos após o exercício da reativação ou encerramento da inscrição, cujas reativações ou 
encerramentos tenham ocorrido até 31/12/2014 - Série documental D17;
48 - Processos de lançamento e revisão de lançamento de ISSQN, com eliminação em 8 
(oito) anos após o exercício da extinção do crédito, cujas extinções tenham ocorrido até 
31/12/2012 - Série documental D18;
49 - Processos de enquadramento/reenquadramento de regime de lançamento de ISSQN, 
com eliminação em 8 (oito) anos após o exercício da extinção do crédito em casos em que 
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a alteração de regime foi realizada pela autoridade fi scal ou da decisão de indeferiu ou não 
conheceu o pedido de enquadramento, cujas extinções, não conhecimentos ou indeferimen-
tos tenham ocorrido até 31/12/2012 - Série documental D19;
50 - Processos de Regime Especial de ISSQN relacionados a obrigações acessórias com eli-
minação 6 (seis) anos após o exercício não-conhecimento, deferimento ou indeferimento do 
pedido, e que tenham ocorrido até 31/12/2014 - Série documental D20;
51 - Processos de Regime Especial de ISSQN, não relacionados com obrigação acessória,com 
eliminação 6 (seis) anos após o exercício da extinção do regime, não-conhecimento ou inde-
ferimento do pedido, e que tenham ocorrido até 31/12/2014 - Série documental D21;
52 - Processos de Cancelamento / Substituição / Correção de Escrituração de NFS-e ou 
Pedido de Inscrição no Sistema de NFS-e/ISS Digital ou ainda Pedido de Cancelamento de 
talão impresso de NF, com eliminação em 3 (três) anos após a decisão de não conhecimen-
to, deferimento ou indeferimento do pedido, e que tenham ocorrido até 31/12/2017 - Série 
documental D22;
53 - Processos referentes à Consulta Tributária com eliminação em 1 (um) ano após a resposta à 
consulta, cuja resposta tenha sido dada até 31/12/2019- Série documental D23;
54 - Processos referentes a CENE - Cadastro de Empresas Não Estabelecidas no Municí-
pio, com eliminação em 3 (três) anos após a decisão de não conhecimento, deferimento ou 
indeferimento do pedido, e que tenham ocorrido até 31/12/2017 - Série documental D24;
55 - Processos referentes à Diferença de DMS e EDF - (Declarado X Pago) com eliminação 
em 5 (cinco) anos após a decisão do não conhecimento, deferimento ou indeferimento do 
pedido, e que tenham ocorrido até 31/12/2015 - Série documental D25;
56 - Processos referentes à Atualização Cadastral com eliminação em 5 (cinco) anos após 
a decisão de não conhecimento, deferimento ou indeferimento do pedido, e que tenham 
ocorrido até 31/12/2015 - Série documental D26;
57 - Processos referentes a Pedido de Encerramento de inscrição Municipal de Obras/Re-
forma/Demolição, com eliminação em 3 (três) anos após a decisão de não conhecimento, 
deferimento ou indeferimento do pedido, e que tenham ocorrido até 31/12/2017 - Série 
documental D27;
58 - Processos referentes a Simples Nacional (Solicitação de Inclusão no SN e pedido de 
reconsideração de decisão de indeferimento e Publicação de Termo de Exclusão do SN e 
sua impugnação), com eliminação em 5 (cinco) anos após a decisão de não conhecimento, 
deferimento ou indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional ou da decisão do 
pedido de reconsideração contra decisão de indeferimento ou da publicação do termo de Ex-
clusão do SN ou da decisão sobre a sua impugnação, e que tenham ocorrido até 31/12/2015 
- Série documental D28;
59 - Processos referentes ao Simples Nacional (Lavratura de Termo de Exclusão do Simples 
Nacional ou sua impugnação), com eliminação em 5 (cinco) anos após a extinção do crédito, 
cuja extinção tenha ocorrido até 31/12/2015 - Série documental D29;
60 - Processos relativos à Denúncia Fiscal, com eliminação em 1 (um) ano após a ma-
nifestação sobre as providências a serem tomadas, cuja manifestação tenha ocorrido até 
31/12/2019 - Série documental D30;
61 - Processos relativos à Remissão, com eliminação em 1 (um) ano após a decisão de não 
conhecimento, deferimento ou indeferimento do pedido, cuja decisão tenha se efetivado até 
31/12/2019 - Série documental D31;
62 - Processos relativos à Representação ao Ministério Público, com eliminação em 5 (cin-
co) anos após a extinção da ação, cujas ações tenham sido extintas até 31/12/2015 - Série 
documental D32;
63 - Processos relativos à Emissão / Cancelamento / Devolução de carnê de ISSQN com eli-
minação em 1 (um) ano após o não conhecimento, deferimento ou indeferimento do pedido, 
e que tenham ocorrido até 31/12/2019 - Série documental D33;
64 - Guia de ITBI, com eliminação em 10 (dez) anos após o exercício de pagamento, cujos 
pagamentos tenham ocorrido entre 2002 e 2010 - Série documental C15.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 AURÍLIO SERGIO COSTA CAIADO 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolado: 2013/03/61 e anexos (2013/03/62, 2013/10/40382 e 2013/10/40383)
Interessado: Adelino Francisco da Silva
Código Cartográfico: 4153.63.01.0246.00000 (atual 01001)
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do artigo 
68, combinado com o artigo 4º e dos artigos 69, 70 e 82da Lei nº 13.104/07,  certifi-
co  que resta  prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2011 (retroativos em 11/2012) e do lançamento do IPTU do 
exercício 2012 (reemissão em 11/2012)  do imóvel identifi cado pelo cartográfi co nº 
 4153.63.01.0246.00000 (atual 01001)  , em face da perda do seu objeto , tendo em vista 
que os lançamentos impugnados foram cancelados por força da decisão judicial proferi-
da nos autos do processo 1014440-74.2016.8.26.0114, conforme orientação da CSAFT 
no processo PMC.2016.00004871-41, consoante as disposições do artigo 85 da Lei 
13.104/07, e  indefiro  o pedido de revisão do lançamento da Taxa de Coleta e Remoção 
de Lixo, correspondente ao exercício de 2012 (reemissão 11/2012) para o referido imó-
vel, tendo em vista que o crédito tributário foi corretamente constituído em consonância 
com as disposições dos artigos 2º, 3º e 6º da Lei Municipal 6.355/90, combinado com os 
artigos 77 e 79 da Lei Federal 5.172/66 (CTN), posto que embasado em manifestação do 
Departamento de Limpeza Urbana (DLU) nos autos do processo protocolizado sob o nº 
42537/10/2012, certifi cando que o serviço de coleta e remoção de lixo está à disposição 
para o imóvel do impugnante a partir do exercício de 2011.
 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.

 Protocolado: 2013/03/63 e anexos 2013/03/64, 2013/10/40391 e 2013/10/40392
Interessado: Maurício Lima Dutra
Código Cartográfico: 4153.64.45.0163.00000 (atual 01001) 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do artigo 
68, combinado com o artigo 4º e dos artigos 69, 70 e 82da Lei nº 13.104/07,  certifico 
que resta   prejudicada a análise do pedido de revisão do   lançamento do IPTU 
dos  exercícios   de 2009 a 2011 (retroativos em 11/2012), e do lançamento do IPTU 
do exercício 2012 (reemissão em 11/2012)   do imóvel identifi cado pelo cartográfi co 
nº  4153.64.45.0163.00000 (atual 01001)  , em face da perda do seu objeto , tendo em 
vista que os lançamentos impugnados foram cancelados por força da decisão judicial 
proferida nos autos do processo judicial 1024130-64.2015.8.26.0114, conforme orien-
tação da CSAFT no processo digital PMC.2020.00028522-28 . , consoante as disposi-
ções do artigo 85 da Lei 13.104/07, e  indefiro o pedido de revisão do lançamento 
da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, correspondente ao lançamento do exer-
cício de 2012 (reemissão 11/2012) , relativo ao imóvel identifi cado pelo cartográfi co 
nº  4153.64.45.0163.00000 (atual 01001) , tendo em vista que o crédito tributário foi 

corretamente constituído em consonância com as disposições dos artigos 2º, 3º e 6º da 
Lei Municipal 6.355/90, combinado com os artigos 77 e 79 da Lei Federal 5.172/66 
(CTN), posto que embasado em manifestação do Departamento de Limpeza Urbana 
(DLU) nos autos do processo protocolizado sob o nº 42537/10/2012, certifi cando que 
o serviço de coleta e remoção de lixo está à disposição para o imóvel do impugnante 
a partir do exercício de 2011.
 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.

 Protocolado: 2013/03/65 e anexos 2013/03/66, 2013/10/40380 e 2013/10/40381 
 Interessado: Suely Aparecida Vicari Panosso 
 Código Cartográfico: 4153.64.45.0577.00000 (atual 01001) 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do artigo 
68, combinado com o artigo 4º e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07,  certifi-
co que resta  prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento do IPTU 
dos  exercícios  de 2009 a 2011 (retroativos em 11/2012), e do lançamento do IPTU 
do exercício 2012 (reemissão em 11/2012)  do imóvel identifi cado pelo cartográfi co 
nº  4153.64.45.0577.00000 (atual 01001)  , em face da perda do seu objeto , tendo em 
vista que os lançamentos impugnados foram cancelados por força da decisão judicial 
proferida nos autos do processo judicial 1040568-68.2015.8.26.0114, corroborada 
pela SMAJ no protocolo digital PMC. 2016.00004738-67, consoante as disposições 
do artigo 85 da Lei 13.104/07, e  indefiro o pedido de revisão do lançamento da 
Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, correspondente ao lançamento do exercí-
cio de 2012 (reemissão 11/2012) , relativo ao imóvel identifi cado pelo cartográfi co 
nº  4153.64.45.0577.00000 (atual 01001) , tendo em vista que o crédito tributário foi 
corretamente constituído em consonância com as disposições dos artigos 2º, 3º e 6º da 
Lei Municipal 6.355/90, combinado com os artigos 77 e 79 da Lei Federal 5.172/66 
(CTN), posto que embasado em manifestação do Departamento de Limpeza Urbana 
(DLU) nos autos do processo protocolizado sob o nº 42537/10/2012, certifi cando que 
o serviço de coleta e remoção de lixo está à disposição para o imóvel do impugnante 
a partir do exercício de 2011.
 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.

 Protocolado: 2013/03/79 e anexos 2013/03/80, 2013/10/40388 e 2013/10/40389
Interessado: Cláudio Marafon 
 Código Cartográfico: 4153.63.73.0130.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do artigo 
68, combinado com o artigo 4º e dos artigos 69, 70 e 82da Lei nº 13.104/07,  certifico 
que resta   prejudicada a análise do pedido de revisão do   lançamento do IPTU 
dos  exercícios   de 2009 a 2011 (retroativos em 11/2012), e do lançamento do IPTU 
do exercício 2012 (reemissão em 11/2012)   do imóvel identifi cado pelo cartográfi co 
nº  4153.63.73.0130.00000  , em face da perda do seu objeto , tendo em vista que os 
lançamentos impugnados foram cancelados por força da decisão judicial proferida nos 
autos do processo 1030508-31.2018.8.26.0114, conforme informações prestadas pela 
CSAFT-PF-SMAJ por meio do procedimento digital PMC.2018.00026028-69, conso-
ante as disposições do artigo 85 da Lei 13.104/07, e  indefiro o pedido de revisão do 
lançamento da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, correspondente ao lançamen-
to do exercício de 2012 (reemissão 11/2012) , relativo ao imóvel identifi cado pelo 
cartográfi co nº  4153.63.73.0130.00000 , tendo em vista que o crédito tributário foi 
corretamente constituído em consonância com as disposições dos artigos 2º, 3º e 6º da 
Lei Municipal 6.355/90, combinado com os artigos 77 e 79 da Lei Federal 5.172/66 
(CTN), posto que embasado em manifestação do Departamento de Limpeza Urbana 
(DLU) nos autos do processo protocolizado sob o nº 42537/10/2012, certifi cando que 
o serviço de coleta e remoção de lixo está à disposição para o imóvel do impugnante 
a partir do exercício de 2011.
 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.

 Protocolado: 2014/03/18183
Interessado: André Ruete
Código Cartográfico: 4153.63.43.0630.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
 Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do artigo 
68, combinado com o artigo 4º e dos artigos 69, 70 e 82da Lei nº 13.104/07,  certifico 
que resta   prejudicada a análise do pedido de revisão do   lançamento do IPTU 
  do exercício de 2014 (reemissão 08/2014)   do imóvel identifi cado pelo cartográfi co 
nº  4153.63.43.0630.00000  , em face da perda do seu objeto , tendo em vista que o 
lançamento impugnado foi cancelado por força de Acórdão prolatado nos autos do 
processo judicial nº 1024254-47.2015.8.26.0114, face a decisão judicial noticiada pela 
SMAJ no protocolo digital PMC.2016.00008436-21, conforme demonstrativo às fl s. 
191 e verso, consoante as disposições do artigo 85 da Lei 13.104/07, e  indefiro o pe-
dido de revisão do lançamento da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo do exercício 
de 2014 (reemissão 08/2014) , relativo ao imóvel identifi cado pelo cartográfi co nº 
 4153.63.43.0630.00000 , tendo em vista que o crédito tributário foi corretamente cons-
tituído, posto que embasado em manifestação do Departamento de Limpeza Urbana 
(DLU) nos autos do processo protocolizado sob nº 42537/10/2012, certifi cando que 
o serviço de coleta e remoção de lixo está à disposição para o imóvel do impugnante 
a partir do exercício de 2011, em consonância com as disposições dos artigos 2º, 3º 
e 6º da Lei Municipal 6.355/90, combinado com os artigos 77 e 79 da Lei Federal 
5.172/66 (CTN).
 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.

 Protocolado: 2014/03/18184
Interessado: André Ruete
Código Cartográfico: 4153.63.43.0630.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do artigo 
68, combinado com o artigo 4º e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07,  certifico 
que resta   prejudicada a análise do pedido de revisão do   lançamento do  IPTU do-
s  exercícios de 2009 a 2013 (retroativos em 08/2014)     do imóvel identifi cado pelo car-
tográfi co nº  4153.63.43.0630.00000  , em face da perda do seu objeto , tendo em vista 
que o lançamento impugnado foi cancelado por força de Acórdão prolatado nos autos 
do processo judicial nº 1024254-47.2015.8.26.0114, face a decisão judicial noticiada 
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pela SMAJ no protocolo digital PMC.2016.00008436-21, consoante as disposições 
do artigo 85 da Lei 13.104/07, e  indefiro o pedido de revisão do lançamento da 
Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, correspondente ao   lançamento   dos  exercí-
cios de 2012 e 2013 (retroativos em 08/2014) , relativo ao imóvel identifi cado pelo 
cartográfi co nº  4153.63.43.0630.00000,  tendo em vista que o crédito tributário foi 
corretamente constituído em consonância com as disposições dos artigos 2º, 3º e 6º da 
Lei Municipal 6.355/90, combinado com os artigos 77 e 79 da Lei Federal 5.172/66 
(CTN), posto que embasado em manifestação do Departamento de Limpeza Urbana 
(DLU) nos autos do processo protocolizado sob o nº 42537/10/2012, certifi cando que 
o serviço de coleta e remoção de lixo está à disposição para o imóvel do impugnante 
a partir do exercício de 2011.
 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, 12 de abril de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF  

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCEDI-

MENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolado nº: 2014/03/29412
Interessado: Paulo Tryfon Kazitoris
Código do imóvel: anterior: 3244.43.03.0523.00000 e atual: 3244.43.03.0523.01001 
 Assunto: Isenção para Imóveis Territoriais com Obras Licenciadas em Anda-
mento 
  Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 58 e 66 combinados com os artigos 
3º, 69, 70 e 82 da Lei Municipal n° 13.104/07,  INDEFIRO  o pedido de isenção de 
50% do IPTU para imóveis territoriais com obra devidamente licenciada em anda-
mento, referente aos exercícios de 2014 e 2015 para o imóvel de código cartográfi co 
nº  3244.43.03.0523.01001,  visto que de acordo com decisão contida no protocolado 
2011/10/39255, publicada no DOM em 14/02/2012, o Interessado deixou de atender 
a requisito constante no inciso XII, do art. 4º da Lei Municipal 11.111/2001, pois já 
havia sido benefi ciado com a respectiva Isenção. 
 

 Campinas, 12 de abril de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF  

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBU-

TÁRIO 
  Protocolo nº 2014/03/28481
Interessado: André de Souza Justo
Código Cartográfico: 3242.63.46.1497.00000 
 Assunto: Impugnação de IPTU exercícios 2011 a 2013 retroativos e exercício 2014 
reemissões novembro de 2014. 
Com base na manifestação do setor competente, nos elementos e documentos cons-
tantes do presente processo e atendendo as disposições do Artigo 4º combinado com 
os Artigos 68 a 70 da Lei nº 13.104/07,  CERTIFICO que fica prejudicada a análise 
do pedido Revisão do IPTU exercícios 2011 a 2013 retroativos e exercício 2014 
reemissões novembro de 2014, para o imóvel cadastrado no código cartográfico 
3242.63.46.1497.00000 , face o cancelamento do tributo por ordem judicial proferida 
nos autos do Processo nº 1034976-09.2016.8.26.0114, conforme informações presta-
das pela da CSAFT-SMJ no procedimento SEI PMC.2017.00011722-91, nos termos 
do Artigo 85 da Lei Municipal 13.104/2007. Determino o cancelamento da suspensão 
da exigibilidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo exercícios 2011 
a 2013 retroativos e exercício 2014 reemissões novembro de 2014, posto não haver 
causas válidas para a impugnação nos termos do Artigo 33, parágrafo único da Lei 
13.104/2007.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade de recurso ofi cial previsto no artigo 74 da Lei 
13.104/2007, alterado pela Lei 13.636/2009. 

 Campinas, 12 de abril de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF  

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  Protocolo nº 2014/03/30532
Interessado: Duas Anas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Código Cartográfico: 3244.31.98.4522.00000 (atual 01001)
Assunto: Impugnação de IPTU e Taxa de Lixo exercícios 2011 a 2013 retroativos 
reemissão novembro de 2014.
 Com base na manifestação do setor competente, nos elementos e documentos constan-
tes do presente processo e atendendo as disposições do Artigo 4º combinado com os Ar-
tigos 68 a 70 da Lei nº 13.104/07,  decido pela certificação da desistência do requeri-
mento de revisão de IPTU exercícios 2011 a 2013 retroativos reemissão novembro 
de 2014, para o imóvel cadastrado no código cartográfico 3244.31.98.4522.00000 
(atual 01001),  face a propositura, pelo sujeito passivo, de medida judicial relativa 
ao mesmo objeto e exercício do requerimento administrativo, tendo em vista que foi 
suspensa a exigibilidade do crédito com base na tutela judicial nos autos do processo 
nº 1045261-56.2019.8.0114 1ª VFP, conforme informações prestadas pela CSAFT-
-PF-SMJ por meio do procedimento SEI: PMC.2019.00051634-67.  INDEFIRO do 
pedido Revisão da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo referente aos 
exercícios 2011 a 2013 retroativos reemissão novembro de 2014, para o imóvel 
cadastrado no código cartográfico 3244.31.98.4522.00000 (atual 01001),  em obe-
diência ao Artigo 88 da Lei 13.104/2007 que determina que não será apreciada em 
instância administrativa matéria constitucional. Não há erro de fato no lançamento 
tendo em vista que em manifestação no protocolo 2014/10/26.719 o Departamento 
de Limpeza Urbana informou que o serviço foi implantado no loteamento em outubro 
de 2011 durante o exercício 2012, e a taxa em comento só foi instituída a partir do 
exercício 2013 com frequência alternada de 3 a 4 dias por semana.
No mais, outros argumentos expendidos pelo impugnante fi cam compreendidos por 
esta decisão que por mais abrangente, os engloba e, implicitamente, os exclui, invo-
cando para tanto, aplicação subsidiária do CPC e dos entendimentos jurisprudenciais 
correspondentes à função administrativa judicante, segundo os quais o juiz não está 
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 
sufi  ciente para fundar decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por 
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207)
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a decisão 

não se enquadra na obrigatoriedade de recurso ofi cial previsto no artigo 74 da Lei 
13.104/2007, alterado pela Lei 13.636/2009.
 

 Campinas, 12 de abril de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF  

  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 010/2021SEP. COND. RES. 2016/03/15404 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combi-
nado com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e 
art. 6º, §1º, da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  XIRO-
GA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 
18.471.188/0001-11, representada por sua sócia, sra.  Amanda Diniz Zamai de Go-
doy  inscrita no CPF sob o nº  368.987.338-00 , considerando-sea decisão publicada no 
DOM de 22/09/2016, que reconheceu a Não Incidência do ITBI sob condição resolu-
tória de que de que nos 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição do imóvel 
(03/11/2013) 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, fi ca  NOTIFICADA , a apresentar:
- Certidão Atualizada das Matrículas nºs56124, 00500, 55125 e 55126, todas do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de Campinas;    
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2014,2015 e 2016;   
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2014, 2015 e 2016;  
 -  Livros-razão analítico dos exercícios de 2014, 2015 e 2016. 
 PRAZO DE ATENDIMENTO: 
Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação solicitada na presente notifi cação fi scal.
 OBSERVAÇÕES: 
Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.pozzebon@campi-
nas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi cação Fiscal 
nº 010/2021SEP. COND. RES. 2016/03/15404.  
 Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br.
 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 011/2021SEP. COND. RES. 2015/03/30509 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado 
com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e art. 6º, 
§1º, da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  EN4 PARTICI-
PACOES  LTDA  , inscrita no CNPJ sob o nº 19.406.556/0001-00, representada por 
sua sócia, sra.  Jacyra Pugliese Nivonoli  inscrita no CPF sob o nº 137.327.438-70 
e sra.  Amanda Diniz Zamai de Godoy  inscrita no CPF sob o nº 368.987.338-00, 
considerando-sea decisão publicada no DOM de 15/02/2016, que reconheceu a Não 
Incidência do ITBI sob condição resolutória de que de que nos 3 (três) primeiros anos 
seguintes à data da aquisição do imóvel (14/01/2014) 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, fi ca  NOTIFICADA , 
a apresentar:
- Certidão Atualizada das Matrículas nºs106274 e 106302, ambas do 1º Cartório 
de Registro de Imóveis de Campinas; 
 -  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADOde verificação da condição 
resolutória da não incidência do ITBI - integralização capital social - 3 ANOS 
subsequentes à aquisição dos bens imóveis (Disponível no Site:  http://www.cam-
pinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1421E.pdf  ) 
  -  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2015,2016 e 2017; 
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2015, 2016 e 2017;  
 -  Livros-razão analítico dos exercícios de 2015, 2016 e 2017. 
 PRAZO DE ATENDIMENTO: 
Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação solicitada na presente notifi cação fi scal.
 OBSERVAÇÕES: 
Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.pozzebon@campi-
nas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi cação Fiscal 
nº 011/2021SEP. COND. RES. 2015/03/30509.  
 Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br.
 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL    
 NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 012/2021SEP. COND. RES. 2017/03/11052 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado 
com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e art. 6º, §1º, 
da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  FOBE ADMINIS-
TRACAO DE BENS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº  08.487.507/0001-23 , repre-
sentado por seu sócio, sr.  JEAN LUC FOBE , inscrito no CPF sob o nº  049.924.778-
79 , considerando-sea decisão publicada no DOM de 15/03/2019, que reconheceu a 
Não Incidência do ITBI sob condição resolutória de que de que nos 2 (dois) anos 
anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição do imóvel (20/01/2018) 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, fi ca  NOTIFICADA , a apresentar:
- Certidão Atualizada da Matrícula nº6774 do 1º Cartório de Registro de Imóveis 
de Campinas;  
-  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADOde Verificação da Condição 
Resolutória da Não Incidência do ITBI - integralização capital social ?2 ANOS 
ANTES E 2 ANOS subsequentes à aquisição dos bens imóveis (Disponível no 
site:  http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1420E.pdf  ) 
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 
-  Livros-razão analítico dos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 
 PRAZO DE ATENDIMENTO: 
Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação solicitada na presente notifi cação fi scal.
 OBSERVAÇÕES: 
Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.pozzebon@campi-
nas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi cação Fiscal 
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nº 012/2021SEP.COND. RES. 2017/03/11052  
 Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br.
 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 013/2021SEP.COND.RES. 2017/03/04884 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado 
com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e art. 6º, 
§1º, da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  PPD PARTICI-
PAÇÕES SOCIETÁRIAS , inscrita no CNPJ sob o nº  27.163.638/0001-08 , repre-
sentado por seu sócio, sr.  Paulo Roberto Cunha Deneno , inscrito no CPF sob o 
nº  777.595.758-15 , considerando-sea decisão publicada no DOM de 25/04/2017, que 
reconheceu a Não Incidência do ITBI sob condição resolutória de que de que nos 3 
(três) primeiros anos seguintes à data da aquisição do imóvel (16/02/2017) 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, 
fi ca  NOTIFICADA , a apresentar:
- Certidão Atualizada da Matrícula nº74941 do 1º Cartório de Registro de Imó-
veis de Campinas;  
-  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADO de verificação da condição 
resolutória da não incidência do ITBI - integralização capital social - ?3 ANOS 
subsequentes à aquisição dos bens imóveis (Disponível no Site:  http://www.cam-
pinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1421E.pdf  ) 
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2018,2019 e 2020;  
 -  Livros-razão analítico dos exercícios de 2018,2019 e 2020. 
 PRAZO DE ATENDIMENTO: 
Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação solicitada na presente notifi cação fi scal.
 OBSERVAÇÕES: 
Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.pozzebon@campi-
nas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi cação Fiscal 
nº 013/2021 SEP.COND.RES. 2017/03/04884.    
  Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br.
 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 014/2021SEP.COND.RES. 2017/03/03598 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combi-
nado com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e 
art. 6º, §1º, da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  ANVEB 
CONSULTORIA EMPRESARIAL , inscrita no CNPJ sob o nº  27.025.173/0001-10 , 
representado por seu sócio, sr.  Benedito Albino de Oliveira , inscrito no CPF sob o 
nº  037.826.708-68 , considerando-sea decisão publicada no DOM de 11/07/2017, que 
reconheceu a Não Incidência do ITBI sob condição resolutória de que de que nos 3 
(três) primeiros anos seguintes à data da aquisição do imóvel (17/01/2017) 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, 
fi ca  NOTIFICADA , a apresentar:
- Certidão Atualizada das Matrículas nºs97647 e 100417, ambas do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis de Campinas;    
-  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADOde verificação da condição 
resolutória da não incidência do ITBI - integralização capital social - ?3 ANOS 
subsequentes à aquisição dos bens imóveis (Disponível no Site:  http://www.cam-
pinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1421E.pdf  )   
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2018,2019 e 2020;   
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2018,2019 e 2020;  
 -  Livros-razão analítico dos exercícios de 2018,2019 e 2020. 
   PRAZO DE ATENDIMENTO: 
Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação solicitada na presente notifi cação fi scal.
 OBSERVAÇÕES: 
Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.pozzebon@campi-
nas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi cação Fiscal 
nº 014/2021 SEP.COND.RES. 2017/03/03598.  
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br.
 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL    
 NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 015/2021SEP.COND.RES. 2017/03/05032 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado 
com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e art. 6º, 
§1º, da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  ZIRON GEO IM-
PORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOLUÇÕES PARA SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº  26.471.796/0001-54 , representado 
por seu sócio, sr.  Alexandre Pessoa Lins , inscrito no CPF sob o nº  219.388.732-20 , 
considerando-sea decisão publicada no DOM de 04/05/2017, que reconheceu a Não 
Incidência do ITBI sob condição resolutória de que de que nos 3 (três) primeiros anos 
seguintes à data da aquisição do imóvel (01/02/2017) 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, fi ca  NOTIFICADA , 
a apresentar:
-  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADOde verificação da condição 
resolutória da não incidência do ITBI - integralização capital social - ?3 ANOS 
subsequentes à aquisição dos bens imóveis (Disponível no Site:  http://www.cam-
pinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1421E.pdf  ) 
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
  -  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
-  Livros-razão analítico dos exercícios de 2018,2019 e 2020. 
   PRAZO DE ATENDIMENTO: 
Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação solicitada na presente notifi cação fi scal.
 OBSERVAÇÕES: 

Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.pozzebon@campi-
nas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi cação Fiscal 
nº 015/2021 SEP.COND.RES. 2017/03/05032.    
  Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br.
 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 016/2021SEP.COND.RES. 2017/03/09015 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado 
com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e art. 6º, 
§1º, da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  E. DIAS CO-
MÉRCIO, CONSULTORIA EMPRESARIAL, REPRESENTAÇÃO COMER-
CIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº  27.560.474/0001-44 , 
representado por sua sócia, sra.  Edvani dos Santos Batista , inscrita no CPF sob o 
nº  195.519.638-90 , considerando-sea decisão publicada no DOM de 31/10/2017, que 
reconheceu a Não Incidência do ITBI sob condição resolutória de que de que nos 3 
(três) primeiros anos seguintes à data da aquisição do imóvel (10/01/2017) 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, 
fi ca  NOTIFICADA , a apresentar:
- Certidão Atualizada das Matrículas nºs37967 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de Campinas; 60865, 60864, 3509, todas do 3º Cartório de Registro de 
Imóveis de Campinas;  
-  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADOde verificação da condição 
resolutória da não incidência do ITBI - integralização capital social - ?3 ANOS 
subsequentes à aquisição dos bens imóveis (Disponível no Site:  http://www.cam-
pinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1421E.pdf  ) 
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
-  Livros-razão analítico dos exercícios de 2018,2019 e 2020. 
 PRAZO DE ATENDIMENTO:  Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação 
solicitada na presente notifi cação fi scal.  
 OBSERVAÇÕES: Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.po-
zzebon@campinas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi ca-
ção Fiscal nº 016/2021 SEP.COND.RES. 2017/03/09015.  
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br. 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 017/2021SEP. COND. RES. 2017/03/09030 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado 
com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e art. 6º, 
§1º, da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  ELICAR PAR-
TICIPAÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº  15.606.849/0001-80 , representado 
por sua sócia, sra.  ELISIÊ COSTA RIBEIRO ANDRIANI , inscrita no CPF sob 
o nº  768.671.961-87 , considerando-se a decisão publicada no DOM de 08/03/2018, 
que reconheceu a Não Incidência do ITBI sob condição resolutória de que de que 
nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição do imóvel 
(22/02/2017) 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, fi ca  NOTIFICADA , a apresentar:
-  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADOde Verificação da Condição 
Resolutória da Não Incidência do ITBI - integralização capital social ?2 ANOS 
ANTES E 2 ANOS SUBSEQUENTES à aquisição dos bens imóveis (Disponível 
no site:  http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1420E.pdf  ) 
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; 
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 
-  Livros-razão analítico dos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
 PRAZO DE ATENDIMENTO:  Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação 
solicitada na presente notifi cação fi scal.
 OBSERVAÇÕES: Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.po-
zzebon@campinas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi ca-
ção Fiscal nº 017/2021SEP. COND. RESOL. 2017/03/09030 
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br. 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL    
 NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 018/2021 SEP. COND. RES. 2017/03/8486 e 2017/03/9221 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado 
com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e art. 6º, §1º, 
da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  ESMAOR PARTICI-
PAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o nº  27.550.131/0001-07 , 
representado por sua sócia, sra.  Neiva Ortega , inscrita no CPF sob o nº  090.573.938-
83 , considerando-seas decisões publicadas no DOM de 24/05/2017 e 17/07/2017, 
que reconheceu a Não Incidência do ITBI sob condição resolutória de que de que 
nos 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição dos imóveis (19/02/2017 e 
19/04/2017) 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, fi ca  NOTIFICADA , a apresentar:
- Certidão Atualizada da Matrícula nº37123 do 1º Cartório de Registro de Imó-
veis de Campinas;  
-  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADOde verificação da condição 
resolutória da não incidência do ITBI - integralização capital social - ?3 ANOS 
subsequentes à aquisição dos bens imóveis (Disponível no Site:  http://www.cam-
pinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1421E.pdf  ) 
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
-  Livros-razão analítico dos exercícios de 2018,2019 e 2020. 
 PRAZO DE ATENDIMENTO:  Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação 
solicitada na presente notifi cação fi scal.
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 OBSERVAÇÕES:  Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.po-
zzebon@campinas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi ca-
ção Fiscal nº  018/2021 SEP.COND.RES. 2017/03/08486 e 2017/03/09221.  
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br. 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00005624-19
Interessado: MILTES ANA DE SOUZA
Código Cartográfi co: 3414.34.39.0081.01004
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fun-
damentado no art 23 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 o art. 2º, IV da IN 003/2017 do DRI 
e atendendo o disposto no Decreto 19.723/2017, DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE 
IPTU 2021, haja vista a documentação apresentada pelo requerente apontar para a neces-
sidade de manutenção da Isenção para Aposentado, a partir do exercício de 2021, que foi 
cancelada indevidamente, substituindo os lançamentos originalmente constituídos reemitin-
do-os para que constem com a referida isenção, consubstanciado nas disposições do art. 23 
da Lei nº 11.111/01 e alterações posteriores. A isenção reestablecida 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 presente decisão não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será de-
vidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos 
termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte 
será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 
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 abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 019/2021SEP. COND. RES. 2017/03/10279 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado com o 
disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e art. 6º, §1º, da Lei Mu-
nicipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  ARAGONA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº  11.342.200/0001-49 , representado por 
seu sócio, sr.  Adriano Fernandes Alves , inscrito no CPF sob o nº  111.264.278-10 , conside-
rando-sea decisão publicada no DOM de 25/08/2017, que reconheceu a Não Incidência do 
ITBI sob condição resolutória de que de que nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos 
subsequentes à aquisição do imóvel (23/05/2017) não tenha a empresa adquirente do imóvel 
atividade preponderante de compra, venda ou locação de bens imóveis ou de direitos rela-
tivos 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, fi ca  NOTIFICADA , a apresentar:
- Certidão Atualizada das Matrículas nºs5962 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de 
Campinas; 360, 1201, 68841 e 68958 todas do 2º Cartório de Registro de Imóveis de 
Campinas; 113740 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas; 30308 do 4º 
Cartório de Registro de Imóveis de Campinas. 
-  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADOde Verificação da Condição Reso-
lutória da Não Incidência do ITBI - integralização capital social 2 ANOS ANTES E 2 
ANOS SUBSEQUENTES à aquisição dos bens imóveis (Disponível no site:  http://www.
campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1420E.pdf  ) 
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; 
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 
-  Livros-razão analítico dos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
  PRAZO DE ATENDIMENTO:  Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação soli-
citada na presente notifi cação fi scal.
 OBSERVAÇÕES:  Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.pozze-
bon@campinas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi cação Fiscal 
nº 019/2021SEP. COND. RESOL. 2017/03/10279 
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br. 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 020/2021SEP.COND.RES. 2017/03/11027: 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combina-
do com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e art. 
6º, §1º, da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  FALCARI 
HOLDING LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº  28.366.120/0001-26 , representado por 
sua sócia, sra.  Camila Valdirene Falcari , inscrita no CPF sob o nº  316.018.418-84 , 
considerando-sea decisão publicada no DOM de 23/10/2017, que reconheceu a Não 
Incidência do ITBI sob condição resolutória de que de que nos 3 (três) primeiros anos 
seguintes à data da aquisição do imóvel (10/07/2017) 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, fi ca  NOTIFICADA , 
a apresentar:
-  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADOde verificação da condição 
resolutória da não incidência do ITBI - integralização capital social - ?3 ANOS 
subsequentes à aquisição dos bens imóveis (Disponível no Site:  http://www.cam-
pinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1421E.pdf  ) 
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
-  Livros-razão analítico dos exercícios de 2018,2019 e 2020.  
  PRAZO DE ATENDIMENTO:  Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação 
solicitada na presente notifi cação fi scal.
 OBSERVAÇÕES:  Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.po-
zzebon@campinas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi ca-
ção Fiscal nº  019/2021 SEP.COND.RES. 2017/03/11027.  
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br. 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00009188-76
Interessado: MARIA MARGARIDA DE SOUZA PEREIRA
Código Cartográfi co: 3362.42.45.0553.01001
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos au-
tos, fundamentado no art 23 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 o art. 2º, IV da 
IN 003/2017 do DRI e atendendo o disposto no Decreto 19.723/2017, DEFIRO O 
PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2021, haja vista a documentação apresentada pelo 
requerente apontar para a necessidade de manutenção da Isenção para Aposentado, 
a partir do exercício de 2021, que foi cancelada indevidamente, substituindo os lan-
çamentos originalmente constituídos reemitindo-os para que constem com a referida 
isenção, consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01 e alterações 
posteriores. A isenção reestablecida 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, in-
troduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da 
diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A presente decisão não se aplica 
às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são 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 abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 021/2021SEP.COND.RES. 2017/03/11035 
Nos termos dos artigos 5º, 6º, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado 
com o disposto na Instrução Normativa SMF 005/2017, e art. 5º, inciso I, e art. 6º, §1º, 
da Lei Municipal nº 12.391/05, comunicamos que a sociedade  AL&G PARTICIPA-
ÇÕES , inscrita no CNPJ sob o nº  24.860.308/0001-75 , representado por seu sócio, sr. 
 Guilherme Cunha Porto , inscrita no CPF sob o nº  083.986.388-85 , considerando-sea 
decisão publicada no DOM de 26/09/2017, que reconheceu a Não Incidência do ITBI 
sob condição resolutória de que de que nos 3 (três) primeiros anos seguintes à data da 
aquisição do imóvel (18/05/2017) 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, fi ca  NOTIFICADA , a apresentar:
-  Requerimento ITBI PREENCHIDO E ASSINADOde verificação da condição 
resolutória da não incidência do ITBI - integralização capital social - ?3 ANOS 
subsequentes à aquisição dos bens imóveis (Disponível no Site:  http://www.cam-
pinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1421E.pdf  ) 
-  Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
-  Demonstrativos de Resultados dos exercícios de 2018,2019 e 2020; 
-  Livros-razão analítico dos exercícios de 2018,2019 e 2020. 
   PRAZO DE ATENDIMENTO:  Até  30/04/2021  para que seja prestada a informação 
solicitada na presente notifi cação fi scal.
 OBSERVAÇÕES:  Encaminhar os documentos solicitados para o e-mail: sergio.po-
zzebon@campinas.sp.gov.br, informando no campo "Assunto" o número da Notifi ca-
ção Fiscal nº  021/2021 SEP.COND.RES. 2017/03/11035.  
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: sergio.pozzebon@campinas.
sp.gov.br. 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO Matr: 109880-2 

  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00006864-87
Interessado: Aurea Maria Oliveira da Silva
Código Cartográfi co: 3261.42.33.1586.01011
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos au-
tos, fundamentado no art 23 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 o art. 2º, IV da 
IN 003/2017 do DRI e atendendo o disposto no Decreto 19.723/2017, DEFIRO O 
PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2021, haja vista a comprovação de que o reque-
rente faz jus à Isenção para Habitação Popular, nos termos do Art. 4º, inciso III da Lei 
Municipal 11.111/01, referente ao exercício de 2021, que não foi concedida de ofício 
tendo em vista a falta de atualização cadastral de responsabilidade de terceiro, subs-
tituindo os lançamentos originalmente constituídos reemitindo-os para que constem 
com a referida isenção, consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01 
e alterações posteriores. A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porven-
tura incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são 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 abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00009140-21
Interessado: ODAIR LANZA
Código Cartográfi co: 3412.31.58.0671.01001
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos au-
tos, fundamentado no art 23 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 o art. 2º, IV da 
IN 003/2017 do DRI e atendendo o disposto no Decreto 19.723/2017, DEFIRO O 
PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2021, haja vista a documentação apresentada pelo 
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requerente apontar para a necessidade de manutenção da Isenção para Aposentado, 
a partir do exercício de 2021, que foi cancelada indevidamente, substituindo os lan-
çamentos originalmente constituídos reemitindo-os para que constem com a referida 
isenção, consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01 e alterações 
posteriores. A isenção reestablecida 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, in-
troduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da 
diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A presente decisão não se aplica 
a taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são 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 abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00008533-08
Interessado: LIDIO LEOCADIO DE SOUSA
Código Cartográfi co: 3421.62.58.0282.01001
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos au-
tos, fundamentado no art 23 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 o art. 2º, IV da 
IN 003/2017 do DRI e atendendo o disposto no Decreto 19.723/2017, DEFIRO O 
PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2021, haja vista a documentação apresentada pelo 
requerente apontar para a necessidade de manutenção da Isenção para Aposentado, 
a partir do exercício de 2021, que foi cancelada indevidamente, substituindo os lan-
çamentos originalmente constituídos reemitindo-os para que constem com a referida 
isenção, consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01 e alterações 
posteriores. A isenção reestablecida 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, in-
troduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da 
diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A presente decisão não se aplica 
às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são 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 abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00020739-71
Interessado: ESPOLIO DE OSWALDO MARIO BAGNOLI
Código Cartográfi co: 3424.41.66.0477.01001
De acordo com às disposição do artigo 68, combinado com o artigo 4º, e dos artigos 69, 70 
e 82 da Lei nº 13.104/07 e ainda de acordo com a competência delegada no art. 1º, I da IN 
003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEIXO DE CONHECER O PEDIDO 
DE RECONSIDERAÇÃO, nos termos do art. 83, I da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alte-
rações posteriores, pois exaurida a esfera administrativa, haja vista Decisão Administrativa 
do protocolado PMC.2021.00011187-09 (anexado ao PMC.2020.00062638-12) publicada 
no Diário Ofi cial do Município de 18/03/2021.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são 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
 

 Campinas, 13 de abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00020745-19
Interessado: ESPOLIO DE OSWALDO MARIO BAGNOLI
Código Cartográfi co: 3424.41.66.0505.01001
De acordo com às disposição do artigo 68, combinado com o artigo 4º, e dos artigos 
69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e ainda de acordo com a competência delegada no art. 
1º, I da IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEIXO DE CONHE-
CER O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, nos termos do art. 83, I da Lei Municipal 
n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois exaurida a esfera administrativa, haja 
vista Decisão Administrativa do protocolado PMC.2021.00011188-81 (anexado ao 
PMC.2020.00062642-91) publicada no Diário Ofi cial do Município de 18/03/2021.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são 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
 

 Campinas, 13 de abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00020745-19
Interessado: ESPOLIO DE OSWALDO MARIO BAGNOLI
Código Cartográfi co: 3424.41.66.0505.01001
De acordo com às disposição do artigo 68, combinado com o artigo 4º, e dos artigos 
69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 e ainda de acordo com a competência delegada no art. 
1º, I da IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEIXO DE CONHE-
CER O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, nos termos do art. 83, I da Lei Municipal 
n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois exaurida a esfera administrativa, haja 
vista Decisão Administrativa do protocolado PMC.2021.00011188-81 (anexado ao 
PMC.2020.00062642-91) publicada no Diário Ofi cial do Município de 18/03/2021.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são 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
 

 Campinas, 13 de abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2020.00034473-35
Interessado: JOÃO BATISTA FERREIRA
Código Cartográfi co: 3233.32.41.0453.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Muni-
cipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da Lei 
Complementar 181/2017 , 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 2021 e subse-
quentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 
416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Mu-
nicipal 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 pre-
sente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00001841-12
Interessado: MARIA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA CAPRA
Código Cartográfi co: 3414.12.35.0051.01001
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 
11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da Lei Complementar 
181/2017 , 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, INDEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APO-
SENTADO/PENSIONISTA para 2021, haja vista o(a) 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) recebeu rendimentos acima do limite estabelecido pelo art. 4°, I, 'b', da 
Lei Municipal n° 11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.
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 abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2021.00001150-64
Interessado: MARIA AUXILIADORA DA SILVA PULPA
Código Cartográfi co: 3434.32.68.0001.01001
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 
11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da Lei Complementar 
181/2017 , 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 ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/
PENSIONISTA, para o exercício de 2021 e subsequentes, se mantido os requisitos legais. A 
isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabeleci-
do pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complemen-
tar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) 
Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes 
sobre o imóvel.
 

 Campinas, 13 de abril de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo nº COHAB.2021.00001411-46
Interessado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 08. 343. 492/ 
0001-20 
 Assunto: Isenção de ITBI - Programa Federal Minha Casa, Minha Vida  -  Lei Municipal 
nº 13.580/09 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 66, combi-
nado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  fica concedida a isenção do   ITBI 
 pela transmissão dos imóveis do Empreendimento denominado RESIDENCIAL COLINAS 
DE NAPOLES relacionados na Tabela abaixo, para os respectivos adquirentes, com base nos 
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIAN-
ÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV)/ 
PROGRAMA CASA VERDE AMARELA- RECURSOS DO FGTS COM UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) DEVEDORES(S), contrato 
particular com força de escritura pública na forma do § 5º do art. 61 da Lei nº 4.380/64, tendo 
como alienante a sociedade denominada  MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A , 
inscrita no CNPJ sob o nº  08.343.492/0001-20  e como credora fi duciária a Caixa Econômica 
Federal, por se tratar de empreendimento produzido com base na Lei nº 13.580/09 que dis-
põe sobre o Programa Federal Minha Casa, Minha Vida, cujas unidades habitacionais são 
destinadas ao atendimento das famílias com renda mensal de até 6 salários mínimos e regu-
larmente cadastradas no CIM - Cadastro de Interesse em Moradia, em conformidade com as 
disposições da Lei Municipal 13.580/09, c.c. o art. 5º, VIII, alínea 'd', da Lei Municipal nº 
12.391/05;e que se trata de empreendimento com operações iniciadas antes de 26 de agosto de 
2020, cujos contratos assinados com as pessoas físicas abaixo, são regidas pelas regras do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 14.118/2021, confor-
me Declaração da Caixa Econômica Federal de 23/04/2019 ( 3669701 ) e Parecer da COHAB 
no Parecer nº  3669463.   Fica dispensada a exigência de certidão expedida pela Prefeitura 
Municipal de Campinas pelo Oficial de Registro de Imóveis , para fi ns de registro e demais 
atos relacionados à primeira transmissão dos referidos imóveis aos respectivos benefi ciários, 
nos termos da presente decisão.

NOME CPF ENDEREÇO
BLOCO/ 
APARTA-
MENTO

ADRIELY MONIQUE 
SOUZA DA SILVA 479.891.258-11 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
06/501
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ALINE DEROIDE PACHIO-
NE FERRAZ 435.060.058-20 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
12/404

ANDRESSA SILVA SIMÃO 407.515.598-65 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 
ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP

BLOCO 
05/201

BÁRBARA VALENTE 
MELANDA 311.127.878-60 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
13/101

CAROLINA VIEIRA DA 
SILVA 976.888.432-00 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
06/202

CLAUDEIR DONISETI DA 
SILVA 172.068.938-56 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
06/504

CLÁUDIA MIRANDA DE 
OLIVEIRA 122.057.696-42 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
06/103

DANIELA PEREIRA FARIA 348.558.418-54 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 
ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP

BLOCO 
08/102

ERICK RODRIGUES 
ABRÃO F. DA SILVA 440.285.268-41 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
08/302

ERONILDO PEREIRA DOS 
SANTOS 097.141.686-94 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
10/201

FRANCISCO DAS CHA-
GAS LEITAO 403.555.568-12 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
10/104

GABRIELLE PEREIRA DE 
SOUZA 492.386.758-21 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
01/501

ISABELLA ANTONIASSSE 
DOS SANTOS 491.206.718-06 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
05/304

JANAINA DIAS DA SILVA 367.197.088-05 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 
ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP

BLOCO 
06/302

JANAINA SOUZA PE-
REIRA 342.298.388-08 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
11/304

JEFFERSON JESUS PEREI-
RA DO CARMO 226.201.018-83 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
12/401

JOÃO VICTOR DE J. DOS 
S. GONÇALVES 515.944.498-05 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
01/203

JOSEANA FERNANDES 
LIMA MOREIRA 363.024.258-83 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
06/201

JOSIANE LIMA DA SILVA 380.569.668-03 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 
ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP

BLOCO 
12/202

LARISSA INACIO DA 
SILVA 482.773.788-66 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
05/504

LARISSA ISABEL SAN-
TOS BATISTA 519.817.658-32 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
12/302

LUCAS CAMBIAGHI 437.663.398-42 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 
ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP

BLOCO 
01/302

LUCAS MATHEUS MENE-
ZES MOTA 072.764.214-65 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
05/403

MATHEUS MARQUES 
DOS SANTOS 440.861.098-40 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
11/404

NILTON GONCALVES 
DOS SANTOS 158.686.548-03 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
05/501

PÂMELA CRISTINA 
VICHIATINI 478.551.618-64 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
01/101

PERIVALDO DOS SANTOS 
SANTANA 015.823.925-36 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
01/102

RAFAEL BATISTA SANTA-
NA ALVES 449.804.868-78 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
11/301

SABRINA CAMARGO DA 
SILVA 393.362.388-09 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
10/502

THIAGO HENRIQUE DE 
FREITAS 231.043.588-00 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
08/303

THUANY FAVORETTO 
FERNANDES 331.683.718-31 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
10/501

VITÓRIA FRANCISCONI 
CERAGIOLI 433.561.478-03 RUA 05, Nº 50 - JARDIM NOVA 

ABOLIÇÃO - CAMPINAS/SP
BLOCO 
02/501

 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo: PMC.2021.00008824-05 
 Interessado: HEITOR LUIZ CORREA DA SILVA 
 Código Cartográfico:  3412.64.98.0124.01001  
 Assunto: Compensação/Restituição de Crédito 
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 consubstanciado nas 
disposições dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07,  reconheço o direito ao crédito  apura-
do no montante de  2.249,0023 UFIC  ,  procedente do recolhimento efetuado em duplicidade 
da cota única do lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2021, emissão01/2021, relati-
vo ao imóvel codifi cado sob nº 3412.64.98.0124.01001 nos termos dos artigos 42 e 44 da Lei 
13.104/2007, conforme despacho do DCCA (documento3449882),  cuja eventual repetição 
do indébito tributário fica condicionada  à inexistência de débitos em nome do sujeito pas-
sivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/2007, deven-
do observar o artigo 49 da mesma lei.  Remeto os autos  ao DCCA/SMF para providências 
quanto ao aproveitamento do crédito a que se referem os artigos 55 a 57 da Lei Municipal nº 
13.104/2007, bem como quanto a eventual repetição do indébito tributário, nos termos dos 
artigos 45 a 51 da mesma lei, devendo o interessado aguardar comunicado quanto aos proce-
dimentos subseqüentes.  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 abril de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo: PMC.2020.00052317-47 
 Interessado: FUMI HAYASSHI 

 Código Cartográfico: 3253.22.93.0793.01001 
 Assunto: Compensação/Restituição de Crédito 
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  indefiro  o pedido de 
restituição e/ou compensação de crédito tendo em vista que não foi verifi cado paga-
mento indevido ou maior que o devido na emissão 01/2020do exercício 2020, relativa 
ao imóvel codifi cado sob nº3253.22.93.0793.01001, nos termos do artigo 23, pará-
grafo 2º da Lei 11.111/2001 e alterações, acrescido pelo artigo 25 da Lei 12.445/2005 
e regulamentada pelodecreto19.723/2017.  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.
 

 23 de março de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo: PMC.2021.00007082-19 
 Interessado:   Alves Empreendimentos Imobiliários Ltda (Supermercado Jardim 
dos Calegaris) 
 Código Cartográfico:   3164.14.44.0322.01001 
 Assunto:  Reconhecimento de Não Incidência Taxa de Lixo - Grande Gerador 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinado com os artigos 3º, 69, 70 
e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro  o pedido de reconhecimento de não 
incidência da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo para o imóvel de código 
cartográfi co nº  3164.14.44.0322.01001 , a partir do exercício de 2020, com base em 
informação do Departamento de Limpeza Urbana - DLU de que o serviço de coleta, 
remoção e destinação de lixo não é prestado ao imóvel em questão, desde de de-
zembro de 2019, nos termos dos artigos 3º, inciso III e artigo 41 da Lei Municipal 
nº 7.058/1992, c/c a Lei Municipal nº 6.355/90.  Deixo de recorrer à Junta de Re-
cursos Tributários , tendo em vista que a presente determinação não se enquadra na 
obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei Municipal nº 
13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. O pagamento de obrigação tributária, 
decorrente de lançamento posteriormente cancelado, será devidamente computado 
para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 
23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do sujeito passivo será 
aproveitado em lançamentos futuros, relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo 
55 da Lei Municipal nº 13.104/07.
 

 Campinas, 05 de abril de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 

E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolado: PMC.2018.00004526-14
Interessado: Laércio Sebinelli
Código Cartográfico: 3251.53.18.0169.01001 e 3251.53.18.0359.00000 
 Assunto: Revisão de IPTU e Taxa de Lixo exercício 2018 
Com base na manifestação do setor competente, nos elementos e documentos constan-
tes do presente processo e atendendo as disposições do Artigo 3º combinado com os Ar-
tigos 66; 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  CERTIFIC  O   a desistência   tácita   d  o pedido de 
  impugnação   dos lançamentos tributários do   IPTU e Taxa de Lixo   exercício   2018  , 
  para o  s   imóve  is   cadastrado  s   no  s   código  s   cartográfico  s  3251.53.18.0169.01001 e 
3251.53.18.0359.00000 , face ao pagamento do tributo após a protocolização do pe-
dido de revisão, consubstanciado no artigo 15, parágrafo 2º da Lei 13.104/07 e alte-
rações.  DETERMINO DE OFÍCIO   a revisão do lançamento dos imóveis   cadas-
trado  s   no  s   código  s   cartográfico  s   3251.53.18.0359.  00000  , 3251.53.18.0347.  00000  , 
3251.53.18.0335.  00000  , 3251.53.18.0193.  00000  , 3251.53.18.0169.  01001,  nos exer-
cícios 2016 em diante, desde que no momento da alteração os mesmos estejam den-
tro do quinquênio legal estabelecido no artigo 173 da Lei Federal 5.172/1966 CTN, 
com fulcro no Parecer Fiscal nº 3618073 da CSFI-DRI, corroborado pelo coordena-
dor da CSFI - DRI no despacho SEI nº 3626077 sendo para o  código cartográfico 
3251.53.18.0359.  00000  ,  área construída de 201,11m², ano base 2001, categoria e padrão 
construtivos NRH 2;  c  ódigo Cartográfico 3251.53.18.0  347.  00000 , área construída 
de 22,50m², ano base 2009, categoria e padrão construtivos NRH 1 para 2016 e 2017 e 
a partir de 2018NRH 2;  c  ódigo   c  artográfico 3251.53.18.03  35.00000 , área construída 
de 18,67m², ano base 2005, categoria e padrão construtivos NRH 4 para 2016 e 2017 
e a partir de 2018NRH 5;  c  ódigo   c  artográfico 3251.53.18.0193.  00000  área cons-
truída de 54,00m², ano base 2002, categoria e padrão construtivos NRH 1 para 2016 
e 2017 e a partir de 2018NRH 2; c ódigo   c  artográfico 3251.53.18.0169.  01001 para 
2016 e seguintes Territorial.  Para os lotes cadastrados nos   código  s   cartográfico  s 
   3251.53.18.0359.00000, 3251.53.18.0347.00000 e 3251.53.18.0335.00000,    há ane-
xação de fato entre os imóveis, d  e acordo com  projeto anexo à folha 75 do protocolo 
1995/11/45.266 e imagens juntadas aos documentos 2781171 e 2781172,  portanto 
 a alíquota a ser aplicada para cada um deles será igual à alíquota que seria atribu-
ída ao somatório dos valores venais com fulcro no Artigo 21, parágrafo 4º, da Lei 
11.111/2001. O padrão construtivo de cada edifi cação foi apurado por Planilha de 
Enquadramento Indireto (PEI), pelo para 2016 e 2017 e a partir de 2018 por Planilha 
de Informações Cadastrais (PIC). Esta decisão está consubstanciada nos Artigos 15, 
17, 18-E, 18-I, 20 e 23 da Lei 11.111/2001, 39, 41, 52 e 58 do Decreto 19.723/2017 e 
Decretos 17.734/2012 e 19.360/2016 no que couber.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo 55 da Lei Municipal nº 
13.104/2007.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários,  tendo em vista que a decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade de recurso ofi cial previsto no artigo 74 da Lei 
13.104/2007, alterado pela Lei 13.636/2009.
 

 30 de março de 2021 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor - DRI/SMF 

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
 Protocolo: PMC.2020.00007949-56
Interessado (a): WASHINGTON IENNE 
Código Cartográfi co: 3423.54.57.0611.01105
Endereço: Avenida Princesa D’Oeste, 1212 box 33.
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Assunto: Revisão do IPTU exercício 2020.
Fica o(a) SR(ª) WASHINGTON IENNE notifi cado a apresentar no prazo de 30 
dias da data da publicação desta notifi cação, o(s) documento(s) abaixo descrito(s), 
digitalizado(s) em formato .pdf, via e-mail para mauricio.delamano@campinas.
sp.gov.br, nos termos dos Artigos 13, 21 a 23 e 63 da Lei 13.104/2007:
Certidão de matrícula da vaga de garagem BL1 TER BOX 33 do pedido de revisão em 
epígrafe, digitalizado em formato .pdf, no presente endereço de e-mail, nos termos do 
Artigo 21 da Lei 11.111/2001 alterado pela Lei Complementar 181/2017. O lançamen-
to de área construída de unidades autônomas é efetuado somando-se a área privativa 
coberta e área comum coberta de cada unidade.
O não atendimento desta notifi cação implicará no INDEFERIMENTO do pedido nos 
termos do Artigo 63, parágrafo 2º, da lei 13.104/2007.
 

 MAURÍCIO MOTTA DELAMANO 
 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO  

 SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 PROGRAMAÇÃO DE CURSOS - ESCOLA DE GOVERNO 
E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 

 A EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta 
sua programação de cursos para abril e maio. 

 
 1 - Pequenos Passos, Grandes Mudanças - O poder da autoimagem ! 
 Conteúdo:  "Crenças do SER". Essas crenças estão relacionadas a como você se vê: 
tímido, arrojado, corajoso, medroso, amoroso, rancoroso, persistente, forte, fraco, há-
bil, desajeitado, alegre, triste, confi ante, desanimado, justo, egoísta, solidário, capaz, 
incapaz, e dezenas de coisas mais. A forma como se vê cria os resultados na sua vida. 
Sua autoimagem tem o poder de levá-lo a felicidade ou a infelicidade.
 Instrutor:  Maurício Delgado
 Público alvo:  Servidores Públicos Municipais de Campinas
 Data:  19 de abril de 2021
 Horário:  20h às 21h15

 2 - Política e Gestão Ambiental Municipal 2021-EAD 
 Objetivos 
- Capacitar o servidor para a compreensão e importância do seu papel social, na cons-
trução de metas institucionais e como profi ssional atuante dentro da administração 
pública municipal; 
- Promover o desenvolvimento integral e compartilhado dos servidores; 
- Preparar o servidor para desenvolver-se na carreira, capacitá-lo profi ssionalmente 
para um exercício efi caz de suas tarefas individuais e coletivas dentro da unidade; 
- Preparar os servidores para uma gestão voltada para atuação transversal, com apreen-
são 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.
 Conteúdo: 
Questão Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável dos Municípios Brasileiros; 
Campinas e o Meio Ambiente; Gestão Pública Ambiental; Direito, Legislação e Po-
lítica Ambiental Municipal; Licenciamento Ambiental; Fiscalização Ambiental; Con-
servação da Flora e da Fauna; Geoprocessamento na Gestão Ambiental; Fundo Am-
biental Municipal; Política Municipal de Recursos Hídricos; Mudanças Climáticas; 
Espaços Especialmente Protegidos; Unidades de Conservação; Geodiversidade e o 
Meio Ambiente em Campinas; Educação Ambienta; Gestão por Metas e Indicadores 
de Sustentabilidade; Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 
 Instrutores:  Andréa Struchel, Angela Guirao, Sylvia Teixeira, Gustavo D'Estefano; 
Heloisa Fagundes, Paulo Anselmo Nunes Felippe, Fernando Gonçalves De Martino, 
Carlos Gregio, Geraldo Neto, Cezar Capacle, Carla de Souza Camarneiro e Mario Jor-
ge Bonfante Lançone, Sueli Thomaziello, Sabrina Martins, José Carlos Borges Aguiar 
da Silva, Cristiano Krepsky, Juliano Braga, Aline Pécora e Ana Luiza Ahern Beraldo.
 Início do Curso EAD:  06 de maio e término em 09 de setembro
 Aulas síncronas (lives):  6, 13, 20 e 27 de maio; 3, 10, 17 e 24 de junho; 1, 8, 15, 22 e 
29 de julho; 5, 12, 19 e 26 de agosto; 9 de setembro -  Horário:  10h
 Público Alvo:  1  - Servidores municipais ligados ao meio ambiente, que tem interesse 
em conhecer o assunto ou potencialidade em internalizar premissas de gestão ambien-
tal na prestação do serviço público e,
 Público alvo 2  - Membros de Conselhos Municipais de interface ambiental, com o 
objetivo de incentivar a participação comunitária na gestão pública.

 3  -Pequenos Passos, Grandes Mudanças  - ("lives" quinzenais - temas diversos)
 Conteúdo:  Será divulgado posteriormente
 Instrutor:  Maurício Delgado
 Público alvo:  Servidores Públicos Municipais de Campinas
 Data:  03 de maio de 2021
 Horário:  20h às 21h15

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

 5-Formação de Facilitadores de Processos Circulares Restaurativos e de Paz 
 Justificativa:  Entendendo a dimensão sensível da atuação de facilitadores de proces-
sos circulares no apoio a pessoas em situação confl itiva e confi ando no potencial desta 
prática para a promoção de cuidado de pessoas em estado de violência e ruptura de 

vínculos, compreende-se ser necessário a formação permanente e criação de espaços 
de partilha de saberes entre os ativistas de Justiça Restaurativa. 
Este curso propõe a Formação de Facilitadores de Processos Circulares, entendendo o 
"círculo" como ferramenta para a promoção e consolidação de convívio pacifi cador e 
de transformação da cultura de convívio confl itivo e de violência. 
 Objetivo:  Contribuir para implementação e consolidação da Política Pública de Justi-
ça Restaurativa do Município de Campinas, ampliando os saberes dos profi ssionais e 
instituições colaboradoras visando promover a participação e cocriação do Programa 
de Justiça Restaurativa nos serviços públicos.
Objetiva-se também garantir a melhor atuação do facilitador nos diversos campos de 
atuação no serviço público. Respalda esta ação a lei municipal 15709/2018 de Política 
Pública para Promoção da Cultura de Paz e a lei 15846/2019 que institui a Política 
Pública de Justiça Restaurativa e o Programa de Justiça Restaurativa no âmbito do 
município de Campinas. 
 Conteúdo Programático:  
Tópico I- Revisitando fundamentos básicos
Tópico II - Facilitador de Práticas Restaurativas
- O papel do facilitador, características, princípios de autocuidado e atuação.
- Comunicação autêntica
- A arte de escutar
Tópico III - Processos Circulares como práticas 
- Origem, fundamentos e suas diferentes aplicações;
- Aprendizagem vivenciada: círculo de construção de vínculo.
- Elementos estruturais dos círculos de construção de paz
- Fluxo do processo circular de paz : cerimônia de abertura, check-in, pacto de valores 
e diretrizes, perguntas norteadoras, checkout e cerimônia de encerramento.
- Elaboração de roteiros de círculos não confl itivos.
Tópico IV- Círculos de Resolução de Confl itos e enfrentamento às violências 
- As pessoas e as situações problemáticas, confl itivas e violentas
- O caso e motivação: avaliação de pertinência da aplicação de processo circular em 
confl ito
- Etapas de realização: pré-círculo, círculo e pós-círculo (simulação)
- Os processos de cada etapa: pré-círculo, roteiro de círculo, pós-circulo
- Experiência simulada: aplicação de círculos de resolução de confl ito com encenação 
dos cursistas.
Tópico V - Estágio intervisionado; facilitando círculos 
- Aplicação de círculos de senso de coletividade/fortalecimento de vínculos após con-
clusão do Tópico III.
- Co-facilitação de práticas circular em situação confl itiva - após conclusão do Tópico IV.
 Público alvo:  Servidores públicos interessados em contribuir na implantação da polí-
ticas de justiça restaurativa e cultura de paz atuando como facilitadores de processos 
circulares. Pré-requisito: ter completado o curso Fundamentos de Justiça Restaurativa 
e Cultura de Paz 
 Datas : 10, 17, 24 e 31 de maio; 7, 14, 21 e 28 de junho; 5 de julho de 2021
 Horário:  18 h às 21 h.
 Observações Importantes:  Será exigida participação efetiva (webcam e áudio aber-
tos + presença integral +atividades) 100%.
Haverá atividades extraclasse com prazos de entrega, também consideradas para efei-
to de certifi cação.
- Estágio Intervisonado: 4 horas 
(conclusão de estágio com entrega do relatório de estágio dia 07 de agosto de 2021-
sem estágio não haverá certifi cado de facilitador)

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

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

 9-Oficina de Exercícios Sistêmicos- Tema: Vida Profissional 
 Conteúdo:  Neste encontro falaremos sobre como nossos contratos inconscientes afe-
tam nossa vida e nossas escolhas profi ssionais. O olhar sistêmico nos ajuda a entender 
como nosso local de trabalho é um palco, onde se protejam as expectativas e as cren-
ças de nosso campo familiar.

Instrutores: Marcelo Leandro Campos e Renata Piras de Guglielmo
Público alvo: Servidores públicos municipais.
 Data:  27 de maio
 Horário:  14h às 16h

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

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

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

 1 - Curso: Oficina Direitos Humanos para Quem e Por que? 
(Exclusivo para Juventude Conectada)
Instrutor: Fábio Henrique. F. Custódio
Turma 3- Data: 15 de abril, das 9h às 11h 
Turma 4 - Data: 15 de abril, das 14h às 16h

 2 - Curso: A transformação constante é o normal  
(Exclusivo para CEI Eduardo Almeida)
Instrutora: Aline Antunes 
 Turma 1 
Data da Live: 15 de Abril
Horário: 9h às 12h
 Turma 2 
Data da Live: 28 de Abril
Horário: 14h às 17h
Local: "online" - cursos.campinas.sp.gov.br

 3 - Curso: Olhar para si mesmo para enxergar o outro  
(Exclusivo para o Departamento de Vigilância em Saúde)

Instrutor: Maurício Delgado

 4 - Agente de Ação Animal e "Acompanhante de Animais para Caminhadas 
(Exclusivo para Bolsistas do Programa "Mão Amiga")
Instrutor: Dr. Paulo Anselmo
Datas: Início em 16 de abril

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

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

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

  Campinas, 13 de abril de 2021 
 FÁBIO H. F. CUSTÓDIO 

 Diretor 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenadora  
  

 CONVOCAÇÃO   
 A Junta Médica Ofi cial CONVOCA os (as) relacionados (as) abaixo a comparecer em 
sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames Médicos, à Rua 
José Paulino, nº.1399, Espaço Arcadas, 5º Andar. 
Silvia Helena Oliveira Janolla, matrícula 136294-1
dia: 19/04/2021( segunda-feira) às 9:00hs. 

 Campinas, 14 de abril de 2021 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 PORTARIAS PUBLICADAS PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N 95082/2021 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ROSANA DA COSTA SELHI, SERVIDO-
RA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, pelo presente, 
 RESOLVE 
Conceder à servidora ROSANA DA COSTA SELHI, matrícula 977047, RG 
122390805,CPF 112.084.038-42,PIS 1.234.000.237-2, aposentadoria voluntária por 

tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de DENTISTA, Grupo J, 
Nível 3, Grau D, com jornada de trabalho de 36 horas semanais, de acordo com os 
elementos constantes SEI processo nº CAMPREV.2020.00001229-31.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/03/2021

 PORTARIA N 95083/2021 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MILTON QUARTIERI, SERVIDOR LO-
TADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTOS 
DE PESSOAS.
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, pelo presente, 
 RESOLVE 
Conceder ao servidor MILTON QUARTIERI, matrícula 792551,RG 75151467,CPF 
778.007.028-04,PIS 1.043.379.121-4, aposentadoria voluntária por tempo de contri-
buição, com proventos integrais, no cargo de Agente de Suporte Técnico, Grupo E, 
Nível 1, Grau F, com jornada de trabalho de 36 horas semanais, de acordo com os 
elementos constantes SEI processo nº CAMPREV.2020.00002444-50.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/03/2021

 PORTARIA N 95084/2021 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 
PEREIRA, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO.
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, pelo presente, 
 RESOLVE 
Conceder à servidora ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA, matrí-
cula 384798,RG 185099956,CPF 172.855.688-05,PIS 1.219.105.898-3, aposen-
tadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo 
de Agente Administrativo, Grupo D, Nível 1, Grau C, com jornada de trabalho de 
36 horas semanais, de acordo com os elementos constantes SEI processo nº CAM-
PREV.2020.00001179-38.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/03/2021

 PORTARIA N 95086/2021 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA SOLANGE RODRIGUES 
JARDIM SANTOS, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, pelo presente, 
 RESOLVE 
Conceder à servidora MARIA SOLANGE RODRIGUES JARDIM SANTOS, matrí-
cula 108532-8,RG 110759011,CPF 056.494.978-77,PIS 1.081.211.697-3, aposenta-
doria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no 
cargo de Auxiliar de Enfermagem, Grupo C, Nível 3, Grau A, com jornada de trabalho 
de 36 horas semanais, de acordo com os elementos constantes SEI processo nº CAM-
PREV.2021.00000389-90.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/03/2021

 PORTARIA N 95087/2021 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ILZA PEREIRA DONHA, SERVIDORA 
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, pelo presente, 
 RESOLVE 
Conceder à servidora ILZA PEREIRA DONHA, matrícula 99060-4,RG 
208894299,CPF 119.335.118-93,PIS 1.703.223.882-1, aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Monitor Infanto 
Juvenil I, Grupo D, Nível 1, Grau D, com jornada de trabalho de 32 horas sema-
nais, de acordo com os elementos constantes SEI processo nº CAMPREV. CAM-
PREV.2021.00000387-28.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/03/2021

 PORTARIA N 95088/2021 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE FRANCISCO CARLOS SIMOES, SER-
VIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, pelo presente, 
 RESOLVE 
Conceder ao servidor FRANCISCO CARLOS SIMOES, matrícula 890170,RG 
15657833-5, CPF 025.083.368-90,PIS 1.204.578.592-2, aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Agente Administrativo, 
Grupo D, Nível 1, Grau E, com jornada de trabalho de 36 horas semanais, de acordo 
com os elementos constantes SEI processo nº CAMPREV.2021.00000385-66.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/03/2021

 PORTARIA N 95089/2021 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE TEREZA YUMIKO YASUDA SUEMITSU, 
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pelo presente, 
 RESOLVE 
Conceder à servidora TEREZA YUMIKO YASUDA SUEMITSU, matrícula 361763,RG 
64907685,CPF 013.776.498-73,PIS 1.232.894.014-7, aposentadoria voluntária por tempo 
de contribuição, com proventos integrais, no cargo de MEDICO - PEDIATRIA, Grupo K, 
Nível 1, Grau B, com jornada de trabalho de 20 horas semanais, de acordo com os elementos 
constantes SEI processo nº CAMPREV.2021.00000402-00.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de Campi-
nas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/03/2021
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 PORTARIA N 95090/2021 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE DALVA APARECIDA BUENO DA SILVA, 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pelo presente, 
 RESOLVE 
Conceder à servidora DALVA APARECIDA BUENO DA SILVA, matrícula 71558-1,RG 
6178010,CPF 967.060.408-78,PIS 1.010.586.345-6, aposentadoria voluntária por tempo de 
contribuição, com proventos integrais, no cargo de Agente de Suporte Técnico, Grupo Em 
Nível I, Grau F, com jornada de trabalho de 36 horas semanais, de acordo com os elementos 
constantes SEI processo nº CAMPREV.2021.00000404-63.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de Campi-
nas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/03/2021

 PORTARIA N 95095/2021 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SELMA CONCEICAO MALHEIROS MELO, 
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pelo presente, 
 RESOLVE 
Conceder à servidora SELMA CONCEICAO MALHEIROS MELO, matrícula 111368-
2, RG23.286.245-X, CPF109.501.118-99, PIS1.236.396.089-2, aposentadoria voluntá-
ria tempo de contribuição, com proventos integrais, (redutor do magistério), no cargo de 
Professor de Educação Básica I, Subgrupo D-A, Nível 4, Grau A, com jornada de traba-
lho de 32 horas semanais, de acordo com os elementos constantes SEI processo nº CAM-
PREV.2021.00000670-78
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de Campi-
nas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/04/2021

 PORTARIA N 95120/2021 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ELIANE APARECIDA CAMPOS DA SILVA, 
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pelo presente, 
 RESOLVE 
Conceder à servidora ELIANE APARECIDA CAMPOS DA SILVA, matrícula 654060,RG 
14028094-7,CPF 090.780.068-89,PIS 1.202.923.540-9, aposentadoria voluntária por tempo 
de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Nutricionista, Grupo G, Nível 2, Grau 
C, com jornada de trabalho de 36 horas semanais, de acordo com os elementos constantes 
SEI processo nº PMC.2020.00040388-89
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de Campi-
nas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/03/2021
 

  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2016) 

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

CARGO NOME 
AVALIAÇÃO 

MÉDICA

DIRETOR EDUCACIONAL ANDREZA ENEAS RODRIGUES NEVES APTO

DIRETOR EDUCACIONAL DEBORA ROSANGELA PHILOMENO CAPUTI APTO

DIRETOR EDUCACIONAL MARIA JEANE VIEIRA RIBEIRO APTO

DIRETOR EDUCACIONAL WELLINGTON DANTAS DA SILVA APTO

VICE DIRETOR  JOSE MARIO REGIS SILVA APTO
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2019) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas  comunica  o resultado do Exame Médico Pré-Admis-
sional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:
Cargo: MEDICO GINECOLOGIA OBSTETRICIA
Nome: JULIANA ALINE PINHATTI MANCIN
Avaliação Médica: APTO
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 004/2019) 

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

CARGO NOME AVALIAÇÃO 
MÉDICA

AUXILIAR EM SAUDE BUCAL MARIA FERNANDA DE PAIVA M LIMA  APTO

AUXILIAR EM SAUDE BUCAL  INGRID FRANCIELLEN DIAS OLIVEIRA APTO

ENFERMEIRO ALINE DOS SANTOS SIQUEIRA APTO

ENFERMEIRO BRUNO CESAR MACHADO APTO

ENFERMEIRO CAROLINE NASCIMENTO DE SOUZA APTO

ENFERMEIRO JADE SABARIEGO PASSARINI APTO

ENFERMEIRO KATIA PEREIRA CARRAMAO APTO

ENFERMEIRO LUCIMAR PINTO ALBERIGI APTO

ENFERMEIRO MARIANA VEO NERY DE JESUS APTO

ENFERMEIRO PAMELA PAULA VELOSO DOS SANTOS APTO

ENFERMEIRO  CAROLINE HIGINO APTO

ENFERMEIRO  RENATO F DO NASCIMENTO JUNIOR APTO

FARMACEUTICO  GABRIELLA FARINA CAMARA APTO

NUTRICIONISTA LUANNE DE CASSIA SILVA APTO
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 004/2019) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas  COMUNICA  que o candidato abaixo relacionado foi 
considerado eliminado do Concurso Público Edital 004/2019 por não comparecimento 
ao Exame Médico Pré-admissional.
CARGO: NUTRICIONISTA
NOME: FERNANDA CRISTINA DE SOUZA 

 Campinas, 14 de abril de 2021 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 ERRATA - CONCURSO PUBLICO 
 (EDITAL 004/2019) 

 Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão e De-
senvolvimento de Pessoas retifi ca a redação da publicação   COMUNICADO DE CONCUR-
SO PUBLICO (EDITAL 004/2019)  , no Diário Ofi cial do Município do dia   15 de abril de 
2021, página 21  . 
 ONDE SE LÊ :  
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas COMUNICA que o candidato abaixo relacionado foi conside-
rado eliminado do Concurso Público Edital 004/2019 por não comparecimento ao Exame 
Médico Pré-admissional.
CARGO: ENFERMEIRO
NOME: PRISCILLA COPERTINO LEME 
 
 LEIA-SE :   
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas comunica o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do 
candidato ao cargo público relacionado abaixo:
CARGO: ENFERMEIRO
NOME: PRISCILLA COPERTINO LEME
Avaliação Médica: APTO 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

 PORTARIA 94996/2021 
REPUBLICADA POR CONTER INCORREÇÕES 

 PORTARIA N. 94996/2021 
A Senhora Secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, usando das atribui-
ções que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de 
acordo com o protocolado nº PMC.2021.00014679-75, pela presente,
 RESOLVE   
Autorizar a partir de 17/03/2021, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora Mirelle Limp Boa Vida, matrícula 125002-7, de 20 horas semanais para 30 
horas semanais.

 ANEXO II - CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR   
 Interessado: Sindicato dos Auditores Fiscais Tributários
De acordo com o pedido de certidão de inteiro e parcial teor que originou o protocolo n°
2017/10/38796, nos termos do artigo 8° e do § 2° do artigo 9° do Decreto Municipal nº 
18.050, de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de:
Inteiro teor do protocolo nº 2017/10/38796.
Parcial teor do protocolo nº , restando em sigilo as folhas:  

 ELIZABETE FILIPINI 
 DIRETORA  

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N 95201/2021
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições 
de seu cargo
Resolve
Exonerar a partir de 16/04/2021, o Sr. SIVALDO DONIZETTI TEODORO, matrícula 
nº 133293-7, do cargo em comissão de Diretor de Departamento, junto ao Departa-
mento de Informatização, do Gabinete do Prefeito.
Nomear a partir de 16/04/2021, o Sr. ROGERIO RODRIGUES AMARANTE, RG 
19.947.096-0, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento, junto ao 
Departamento de Informatização, do Gabinete do Prefeito.

 SECRETARIA DE JUSTIÇA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 

 NOTIFICAÇÃO    
 Processo Administrativo PMC.  2021.00004181-21  
 G3 POLARIS Serviços Eireli  
 AV. TANCREDO NEVES, nº. 2539 - EDF CEO SALVADOR TORRE LON-
DRES, SALA 2609  
 BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES  
 CEP 41.820-021 -   - SALVADOR/BA 
A Administração Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Justiça, NOTIFICA a empresa  G3 POLARIS Serviços Eireli , inscrita no CNPJ sob 
o n° 20.155.999/0001-55, dos termos do despacho do Ilmo. Sr. Secretário Municipal 
de Justiça (doc.3687855), publicado no Diário Ofi cial do Município em 14 de abril 
de 2021, que, considerando a infração às cláusulas 9.4 e 9.5 do Termo de Contrato nº 
115/2020, aplicou a penalidade de multa de 5% sobre o valor do contrato, equivalente 
a R$ 51.018,54 (Cinquenta e um mil, dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), 
e de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o 
Município por 01 (um) ano, com a consequente rescisão contratual com fundamento 
nos artigos 78, incisos I, II e IV e 87, incisos II e III da Lei n° 8.666/93, no artigo 47, 
incisos III e VII e § 2º da Lei nº 12.462/11 e nas cláusulas 20.1, 20.1.5 e 20.1.6 do 
referido termo contratual.
Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 



16 Campinas, sexta-feira, 16 de abril de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

a contar da presente publicação e/ou do recebimento da presente.
Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta, 14° andar - Sala 05, Procuradoria de Licitações e Contratos, das 9h às 12h, 
e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira.
O Recurso deverá ser protocolada no Protocolo Geral - Paço Municipal, da Prefeitura 
de Campinas, de 9h a 17h, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 JÚLIO CÉSAR MARIANI 

 Procurador-Chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos 
  

 NOTIFICAÇÃO 
 DECISÃO  

 Protocolado SEI n.º 2020.00056844-58
Interessadas: RODA BRASIL - Representações Comércio e Serviços - EPP
Assunto: Ref. Procedimento de Aplicação de Penalidades. 
Determinada a abertura de procedimento administrativo de aplicação de penalidades, 
e regularmente notifi cada, a empresa  RODA BRASIL - Representações Comércio e 
Serviços - EPP , apresentou Defesa Prévia (doc. 3670428), que recebo por tempestiva.
No mérito nego provimento à defesa e acolho os pareceres precedentes do Sr. Pro-
curador-Chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos (doc. 3701436), bem como 
o do Sr. Procurador-Geral do Município (doc. 3703363), haja vista que não restou 
demonstrado qualquer argumento válido capaz de afastar a sua responsabilização pela 
infração ao item 7.1 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 69/20, e observados 
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplico a penalidade de multa de 
30% sobre o valor da inadimplência, no equivalente a R$ 51.480,00 (Cinquenta e um 
mil, quatrocentos e oitenta reais), com fundamento nos itens 17.3, 17.3.2 e 17.3.2.2 
do Edital do Pregão Eletrônico 69/20, no artigo 87, II, da Lei 8.666/93 e no artigo 7° 
da Lei 10.520/02. À SMJ/PLC para publicação e notifi cação desta decisão à empresa, 
inclusive, através do Diário Ofi cial do Município, o que expressamente autorizo, pos-
sibilitando a eventual interposição de recurso no prazo legal.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 PETER PANUTTO 

 Secretário Municipal de Justiça 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO - AUTUADA 
 Despacho 

 Nos termos do artigo 55 do Decreto Municipal nº 18.922/2015, fi ca a parte autuada 
notifi cada para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência da r. decisão administrativa 
de primeira instância e querendo, para os casos de aplicação de penalidade, apresente 
recurso, conforme disposto no artigo 49, do Decreto Federal 2.181/97:
00419/2017/ADC - CONCEIÇÃO APARECIDA BANA LOPES ME
00419/2017/ADC - ROSA & MARCHI LTDA - ME
00452/2017/ADC - CONCEIÇÃO APARECIDA BANA LOPES ME
00452/2017/ADC - ROSA & MARCHI LTDA - ME 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 YARA PUPO 

 DIRETORA DO PROCON DE CAMPINAS 
  

 NOTIFICAÇÃO - AUTUADA 
 Despacho 

 Nos termos do artigo 55 do Decreto Municipal nº 18.922/2015, fi ca a parte autuada 
notifi cada para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência da r. decisão administrativa 
de primeira instância e querendo, para os casos de aplicação de penalidade, apresente 
recurso, conforme disposto no artigo 49, do Decreto Federal 2.181/97:
- 01704/2017/ADC - KACOY ANALISE DE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA - ME, 
CNPJ CNPJ 11.836.332 /0001-27 
- 01704/2017/ADC - OTRIS SOLUCOES FINANCEIRAS, CNPJ 27.206.733/0001-33 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 YARA PUPO 

 DIRETORA DO PROCON DE CAMPINAS 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 ATA DA 356ª REUNIÃO ORDINÁRIA 09/03/2021  
Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 19h00, em reunião 
virtual através do linkhttps://mett.google.com/uce-ywce-hwi, constatando-se o quó-
rum regimentar, reuniu-se o Conselho para a realização da sua trecentésima quinqua-
gésima sexta reunião ordinária com a presença dos seguintes conselheiros:
 ENTIDADES TITULARES 
 SEGMENTO ECOLÓGICO 
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO RESGATE CAMBUÍ
 TITULAR:  Evangelina de Almeida Pinho
 SUPLENTE:  Teresa Cristina Moura Penteado
 SEGMENTO EMPRESARIAL 
SINDUSCON - SINDICATO DA IND. DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ETADO DE 
SÃO PAULO
TITULAR: Márcio Benvenutti
SUPLENTE: Daniela Ferrari Toscano de Brito
HABICAMP ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HABITAÇÃO
 TITULAR:  Welton Nahas Curi
SECOVI - Sndicato das Empresas de Compra, Venda, Locação.....
Titular: Carina Silva Cury
 SEGMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- 2ª SUBSEÇÃO DE CAMPINAS
 TITULAR:  Ronaldo Gerd Seifert
IAB Instituto dos Arquitetos do Brasil
TITULAR: Alan Silva Cury
AREA - Associação Regional de Escritórios de Arquitetura
 TITULAR : João Manuel Verde dos Santos
AEAC - ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPINAS
TITULAR: Egberto Luiz P. de Arruda Camargo
 SEGMENTO INSTITUCIONAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 TITULAR : Márcio Rodrigo Barbutti
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SUPLENTE : Monna Hamssi

 SECRETÁRIA EXECUTIVA : Maria Célia Moura Martins
PAUTA:
Ordem do dia
1. Aprovação data da 355ª Reunião Ordinária;
2. Análise e formação de comissões dos seguintes Projetos de Leis Complementares:
 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/21 
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 208, de 20 de dezembro de 2018, que 
dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas e de 
outras providências.
Art. 1º Ficam alterados os incisos V e VI do art. 14 da Lei Complementar nº 208, de 20 
de dezembro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 14............... 
I -........................ ............................ V - calçadas com largura mínima de 3,00m (três 
metros) para as vias locais e marginais a rodovias, 4,00m (quatro metros) para as 
vias coletoras, marginais às vias de trânsito rápido junto aos lotes e também para vias 
locais na área de abrangência da Rede Estrutural de Mobilidade, na APG Centro e 
nas Centralidades, e 5,00m (cinco metros) para as vias arteriais, conforme Anexo I; 
VI - passeios e outros locais destinados à instalação de infraestrutura voltada ao trans-
porte público no que se refere a marcos indicativos de parada de ônibus (placas ou 
totens), abrigos, plataformas ou estações de transferência, com dimensões compatíveis 
e adequadas, sendo no mínimo os estabelecidos no artigo 2º desta Lei Complementar; 
............................" (NR) 
Art. 2º Fica alterado o inciso I do art. 49 da Lei Complementar nº 208, de 20 de dezem-
bro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 49.............. I - vedado 
o controle de acesso a diretrizes viárias, estradas municipais, vias de trânsito rápido, 
vias arteriais, vias coletoras e vias marginais municipais; ............................" (NR) Art. 
3º Fica alterado o inciso I do art. 56 da Lei Complementar nº 208, de 20 de dezembro 
de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 56.............. I - vedado o 
controle de acesso a diretrizes viárias, estradas municipais, vias de trânsito rápido, vias 
arteriais, vias coletoras e vias marginais municipais; ............................" (NR) 
Art. 4º Fica alterada a alínea "b" do inciso I do art. 130 da Lei Complementar nº 
208, de 20 de dezembro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 
130............. I -........................ a)........................ b) em vias coletoras e arteriais: 
CVMI, CABI, SMI, EMI; ............................" (NR) Art. 
5º Fica acrecido o inciso XII ao art. 211 da Lei Complementar nº 208, de 20 de 
dezembro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 211............ 
............................ XII - Lei nº 10.185, de 22 de julho de 1999." (NR)
Art. 6º O Anexo I da Lei Complementar nº 208, de 20 de dezembro de 2018, fi ca 
substituído pelo Anexo I desta Lei Complementar. 
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 7/21 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afi xação de sinalização de piso tátil nas dependên-
cias dos dos órgãos públicos municipais e praças, para possibilitar a acessibilidade da 
pessoa com 
defi ciência e dá outras providências
Art. 1º Fica obrigatória a afi xação de solo especial para defi cientes visuais, piso tátil 
direcional e de alerta, nas dependências dos órgãos públicos municipais do Município 
de Campinas. 
Art. 2º O piso tátil a ser instalado deverá atender as especifi cações técnicas da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
Art. 3º A acessibilidade aos bens tombados deverá observar os critérios específi cos 
estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABTN e aprovados 
pelos órgãos do patrimônio 
histórico e cultural competentes.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Campinas, 12 de fevereiro 
de 2021
 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11/21 
Altera o inciso XVIII do art. 37 da Lei Complementar nº 189, de 08 de janeiro de 
2018, que dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico do município de Campinas.
Art. 1º Fica alterado o inciso XVIII do art. 37 da Lei Complementar nº 189, de 08 de 
janeiro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 37. ....................... ...................................... XVIII - divulgação das informações 
de áreas identifi cadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 
como contaminadas, 
bem como do procedimento técnico para acessá-las e analisá-las junto ao Banco de 
Dados Municipal; ......................................" (NR) 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
3. Assuntos diversos;
4. Informações dos Conselheiros e Presidência.
 O Presidente  deste Conselho, João Verde, iniciou a reunião às 19h00, dando boas-vindas 
a todos os participantes, convidando a mim , Maria Célia , Secretária Executiva do CMDU 
para lavrar a presente ata. Reportando-se ao primeiro item da pauta, aprovação da ata da 
355ª Reunião Ordinária, o Presidente indagou se todos receberam a ata e se havia alguma 
manifestação, solicitou que fosse acrescentado o nome do Secretário Municipal de Trans-
portes . A Conselheira  Evangelina explicou que não foi ela quem enviou o link para o Sr. 
Vinícius, foi a Conselheira Teresa, referindo-se a pessoas para participarem da Reunião, 
solicitou que fi zesse a retifi cação na ata. Não havendo mais manifestações, o Presidente 
colocou em votação a aprovação da ata, sendo aprovada pela maioria com duas abstenções. 
Passando para o segundo item da pauta, Análise e formação de comissões dos seguintes 
Projetos de Leis Complementares: PLC nº 04/21, 07/21 e 11/21, o Presidente propôs uma 
Reunião Extraordinária para o dia 30 de março, para que os Pareceres sejam discutidos e 
aprovados. Em seguida referindo-se ao PLC nº 04/21, procedeu sua leitura. Após abriu a 
palavras para formação da comissão, fi cando designados os Conselheiros: Alan, Carina e 
Evangelina; Referente ao PLC nº 07/21,  o Presidente  procedeu a leitura, alegando que se 
haveria necessidade de ter uma projeto deste, explicando que já existe uma Lei Federal que 
prevê e já foi atualizada várias vezes, e na sua opinião é o município quem tem a obriga-
ção de fi scalizar . O Conselheiro  Welton  concordou com o Presidente, reforçando que é o 
município que tem que cumprir a Lei Federal, já existe muitas Leis, disse que é favorável a 
intensão do projeto, mas não vê a necessidade de ter um projeto municipal.  O Presidente  
disse que neste PLC não tem nada a acrescentar, falou do corrimão, das sinalizações e que 
o PLC não trouxe nada de novo, acrescentando que já presenciou confl itos, uma Lei não 
acompanha a outra, citou também que o vereador só mencionou a ABNT, e não falou da 
Lei Federal. Após abriu a palavra para formação da comissão,  O Conselheiro e Presidente 
João Verde  se propôs a ser o relator do PLC. Na sequência  o Presidente  procedeu a lei-
tura do PLC nº11/21, disse precisa verifi car a justifi cativa, que o município tem cadastro. 
O  Conselheiro Welton  informou que a Prefeitura tem um cadastro fornecido pela Cetesb 
com todos os pontos de contaminação. Após o Presidente abriu a palavra para formação 
da comissão, fi cando como relatora a Conselheira Evangelina. Encerrado o segundo item, 
 o Presidente  solicitou inclusão de pauta, referente ao PLC nº 15/21 que trata:  EMENDA: 
Dispõe sobre a proibição da utilização de produtos químicos, infl áveis, combustíveis e 
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controlados para a impermeabilização totalmente ou parcialmente fechado de domicílios 
particulares, edifi cações públicas e privadas, no Município de Campinas . Disse que é pre-
ciso verifi car isto, tem muitos produtos químicos.  O Conselheiro Welton  disse que é um 
círculo vicioso, exemplifi cou: se for limpar um sofá e explodir, tem que aplicar a Lei? 
Falou que é só cumprir a Lei, para entender sobre o produto. Após  o Presidente  perguntou 
que Conselheiro de prontifi ca a exarar um Parecer, sendo atribuído ao Conselheiro Egberto 
a relatoria do PLC, e o Conselheiro Ronaldo de dispôs a colaborar.  O Presidente  disse 
que este Parecer fi cará para ser apresentado na Reunião do dia 13 de abril. Em seguida  o 
Presidente  passou para o terceiro item de pauta: assuntos diversos, comunicou que foram 
realizadas as substituições e nomeações: da Entidade Pró Urbe, segmento Popular, saiu o 
titular Senhor Eduardo José Pereira Coelho, assumindo a titularidade o Arqtº Fabio Silveira 
Bernils; da Entidade Sinduscon Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de 
São Paulo, segmento Empresarial, saiu da 2ª suplência a Senhora Margareth Rose Hogam, 
assumindo a vaga a Senhora Daniela Ferrari Toscano de Brito . O Presidente  informou tam-
bém que estão abertas as inscrições para vagas remanescentes do CMDU, conforme Edital 
encaminhado para todos os Conselheiros, e solicitou que todos ajudem na divulgação. As 
inscrições poderão ser feitas através de e-mail. Designou a Conselheira e Vice-Presidente 
para colaborar na conferência da documentação. O Conselheiro Márcio Benvenutti sugeriu 
aproveitar as regras que já foram utilizadas na eleição passada. O Presidente informou que 
a reunião da Diretoria do CMDU, pretendida com o Secretário Municipal de Planejamento 
Senhor Renato Mesquita, por conta da situação sanitária imposta pela pandemia, fi cou para 
um momento mais propício. Comentou que no dia 16 de fevereiro, houve uma reunião com 
o Presidente da COHAB, Senhor Arli de Lara Romeu, para tratarem do projeto Ex-Cohab. 
No dia 05 de março participou de outra reunião, com a presença do Secretário da SEPLURB 
Senhor Renato Mesquita, Diretora do DEPLAN, Senhora Carolina Baracat, Arqtº Fábio 
Bernils. Disse que estiveram na EMDEC com o Presidente Senhor Ayrton Camargo e Silva, 
e os convidados Alan Cury, Graça Gargantini, Vereador Paulo Gaspar e Mário Benvenutti, 
foi uma complementação da reunião anterior. Informou que a Diretora do Deplan, Senhora 
Carolina Baracat, solicitou uma reunião com o CMDU, para apresentar um projeto referente 
à área do Jardim Santa Cândida, sugeriu que se fi zesse uma interação com a Unicamp e Puc 
sobre o assunto para verifi carem quais são os estudos e projetos que estão fazendo sobre o 
assunto.  O Conselheiro Gilberto Azevedo  parabenizou o Conselho pelos trabalhos rele-
vantes que vem realizando, agradeceu a recepção que teve hoje.  A Conselheira Daniela 
Ferrari , também agradeceu a oportunidade de participar do CMDU. E, nada mais havendo 
a tratar, o  Presidente João Verde  encerrou a reunião às 20:07hs e eu, Maria Célia Moura 
Martins, lavrei a presente ata.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 MARIA CÉLIA MOURA MARTINS 

 SECRETÁRIA EXECUTIVA - CMDU 
  

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 ATA DA 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 16/03/2021  
Aos dezesseis dias dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 19h00, em 
reunião virtual através do link http://meet.google.com/ybd-qvcc-fxx, constatando-se o 
quórum regimentar, reuniu-se o Conselho para a realização da sua centésima décima 
reunião extraordinária com a presença dos seguintes conselheiros:
 ENTIDADES TITULARES 
 SEGMENTO ECOLÓGICO 
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO RESGATE CAMBUÍ
 SUPLENTE:  Teresa Cristina Moura Penteado
 SEGMENTO EMPRESARIAL 
HABICAMP ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HABITAÇÃO
 TITULAR:  Welton Nahas Curi
SECOVI - Sndicato das Empresas de Compra, Venda, Locação.....
Titular: Carina Silva Cury
 SEGMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- 2ª SUBSEÇÃO DE CAMPINAS
 SUPLENTE:  Cassio de Oliveira Gonzalez
IAB Instituto dos Arquitetos do Brasil
TITULAR: Alan Silva Cury
AREA - Associação Regional de Escritórios de Arquitetura
 TITULAR : João Manuel Verde dos Santos
AEAC - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas
 TITULAR:  Egberto Luiz P. de Arruda Penteado
 SEGMENTO UNIVERSITÁRIO 
UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
 TITULAR:  Thalita dos Santos Dalbelo
 SEGMENTO INSTITUCIONAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 TITULAR : Anita Mendes Aleixo Saran
PAUTA ÚNICA:
Ordem do dia
1. Apresentação da Diretora de Planejamento, Carolina Baracat, a Minuta do Projeto 
de Lei de Alteração de Zoneamento UTB MM-48. 
O  Presidente  deste Conselho iniciou a reunião às 19h00, dando boas-vindas a todos os parti-
cipantes, convidando a mim, Carina Cury, vice-presidente do CMDU para lavrar a presente 
ata. O  Presidente  passou a palavra para a Diretora do Deplan Carolina Baracat para fazer a 
apresentação da proposta de alteração de zoneamento na UTB MM-48, declarando o desejo de 
que aconteçam diversas reuniões como esta para estreitar os entendimentos entre o CMDU e 
a SEPLURB, no intuito de aperfeiçoar a legislação urbanística da cidade. A  Diretora do De-
plan  começou falando da importância da construção conjunta de toda legislação urbanística, 
com as contribuições sempre importantes do Conselho, na construção de uma cidade mais 
justa, igualitária, fazendo cumprir a função social da propriedade, podendo corrigir distorções 
no zoneamento, enfatizando a importância do monitoramento constante da revisão da lei, sen-
tindo na prática as demandas da população. Explanou que portanto, o objetivo desta apresen-
tação é corrigir uma distorção ocorrida na Lei 208, no Parque Rural Santa Candida, inclusive 
que foi uma reinvindicação dos moradores. A  Diretora , compartilhou na tela a apresentação 
de proposta de Revisão de Zoneamento, ponderou que existem outras regiões que necessitam 
também de uma revisão, mas como esta foi uma demanda da população, inclusive acolhida 
pelo Ministério Público, que solicitou que fosse feita a revisão sob a UTB. Comentou que o 
Plano Diretor trouxe três polos de desenvolvimento, com três centralidades urbanas, que se-
riam, o Polo Tecnológico, a região Central e a região do Aeroporto. Dentro do Polo de Alta 
Tecnologia do CIATEC, nesta região além do Uso e Ocupação do Solo, defi niu um zoneamen-
to misto BG e o zoneamento 2 BG para este local, no qual os Conselheiros puderam participar, 
da pressão da região de Barão Geraldo para não alteração do zoneamento, mas gerou um 
confl ito com relação as atividades que estão instaladas no local hoje e, a necessidade da popu-
lação que tem a área comercial instalada com a população que reside na região, que a propos-
ta do zoneamento acabou gerando um confl ito e que o Deplan propôs uma alternativa para 
solucionar este confl ito. Então a reivindicação dos moradores teve um abaixo assinado com 
mais de 70 empresas e moradores assinando. Este abaixo assinado foi levado ao conhecimen-
to do Ministério Público, quando foi decidido abrir um processo interno de revisão do zonea-
mento nesta região. Atualmente os usos residenciais não são permitidos e alguns comércios já 
instalados não estão compatíveis com o zoneamento atual. A  Diretora  comentou que o Art. 25 
demonstra a vocação de instalação de atividades que deem suporte para o CIATEC. O objetivo 

é trazer um urbanismo inovador, em confl uência com os 17 objetivos do urbanismo sustentá-
vel, trazendo para o Planejamento Urbano a densidade e o uso misto, que hoje aquela região 
não está permitindo. O Urbanismo inovador considera o uso de calçadas com infraestrutura 
verde, canteiros pluviais, novas tecnologias de geração de energia, passarelas conectando edi-
fícios (que hoje na Lei 208 não prevê), dando exemplos como em Hafencity, em Hamburgo, 
esse é o tipo de Urbanismo desejado para o Polo do CIATEC. A  Diretora  citou os problemas 
que algumas empresas estão tendo para regularizar seu CNPJ pois alguns CNAEs destas em-
presas não são permitidos na lei atual. Então, resumiu demonstrando no mapa projetado na 
tela, que na parte amarela, como zona mista 1, onde já tem algumas áreas consolidadas. Na 
maior parte de parque e apps a zona residencial, onde já tem condomínios instalados, e a maior 
parte beirando a Rodovia D. Pedro e a Rodovia Miguel Burnier, voltando a ZAE-A. Por fi m, 
terminou a apresentação dizendo que a ideia do Secretário de Planejamento e Urbanismo, 
Renato Mesquita, é de iniciar a revisão de toda legislação urbanística assim que vencerem os 
100 primeiros dias de Governo, em 10-12 de abril. O  Presidente  abriu as palavras para parti-
cipação do Conselheiros. A  Conselheira Carina  iniciou dizendo que iria fazer um questiona-
mento já respondido na própria apresentação da Diretora, da importância de se fazer a revisão 
da Lei 208, principalmente no que diz respeito ao zoneamento, para correção de algumas dis-
torções, parabenizando a iniciativa da Secretaria, começando pontualmente com uma área 
como exemplo, mas que seja possível posteriormente abrir a discussão para outras regiões, 
onde a Zona de Atividade Econômica fi cou com espaços excessivos dentro do zoneamento do 
município como um todo. A  Diretora  aproveitou para comentar como se iniciou as discussões 
para começar a alteração pelo Santa Candida, inclusive demonstrando a participação da  Con-
selheira Anita , que também faz parte do Departamento de Planejamento, que a equipe chegou 
a conclusão que não afetaria o restante do território e, que ao contrário seria uma forma de 
iniciar uma discussão que será para todo o território municipal, e reiterar que a ideia não é fa-
zer alterações pontuais. Continuou dizendo sobre a consciência da necessidade de se fazer uma 
revisão geral, da duplicidade de interpretações e de outras anomalias da Lei vigente. O  Con-
selheiro Welton  indagou se a ZM1 irá continuar BG ou se ela deixa de ser BG. A  Diretora  
explicou que não ela não continua como BG. O  Conselheiro Welton  parabenizou dizendo que 
esta região já está descolada de Barão Geraldo há muito tempo, também enfatizou a quantida-
de de áreas comerciais é alta em relação a demanda por áreas deste tipo no município, que é 
uma posição que vem desde a Lei 6031, que não se implantou em 40 anos e que não acredita 
que irá se implantar nos próximos 40, muita ZAE para pouca demanda. Por outro lado, conti-
nuou tem pouca ZEIS para muita demanda, onde o conceito urbano de mescla de tipos de ha-
bitação deveriam ser melhor explorados. Enfatizou o tamanho do Polo de Alta Tecnologia que 
no mundo não existe um Polo tão extenso como o nosso. Terminou parabenizando a retomada 
do Projeto do CIATEC e ponderou a possibilidade de abrir ZAE para uso habitacional, caso 
contrário continuará havendo invasões porque é muita oferta para pouca demanda. A  Diretora  
comentou que Campinas é cortada por muitas rodovias e que a ARTESP foi fechando os aces-
sos dividindo o tráfego rodoviário do tráfego local, então que é salutar deixar um buff er da 
rodovia para Zona de Atividade Econômica, mas não deixar que habitações beirem rodovias 
que irão gerar um problema de acessibilidade. O  Presidente  solicitou que retomassem as 
discussões do Projeto de Lei em questão e que, no fi nal poderia abrir novamente a fala para o 
 Conselheiro Welton . A Conselheira Thalita parabenizou também a iniciativa da Secretaria 
que será positiva para o município como um todo. Colocou uma dúvida pontual que a MM 48 
pega a porção sul do CIATEC, vai além da região delimitada na apresentação, se ela também 
está contemplada na alteração de zoneamento ou se não houve necessidade de se fazer esta 
alteração. A Diretora explicou que esta porção que está além da apresentação não houve alte-
ração pois tem estudo específi co então já contempla na lei atual o zoneamento, sem estar como 
BG, antiga zona 18 que era estudo específi co. O  Presidente  também pediu para fazer duas 
considerações. A primeira foi de uma faixa no trecho da rodovia D. Pedro I que fi cou como 
residencial, que é complicada pela questão acústica e, a segunda consideração é com relação 
ao zoneamento da ZM1, se os prédios para uso de estudantes poderão ser regularizados com 
este novo zoneamento proposto, que atualmente estão em construções clandestinas. A  Conse-
lheira Anita  pediu para responder, que sim, inclusive a ZM1 foi proposta por conta de diver-
sos hotéis/residências, se fosse colocado ZR não seriam atendidos. A  Diretora  complementou 
sobre a consideração da ZR beirando a rodovia é que já existem condomínios consolidados. O 
 Presidente  concluiu dizendo que falta opção de habitação para estudante e que esta alteração 
veio em boa hora. Como não tinha mais ninguém inscrito, o  Presidente  retomou a palavra 
para o  Conselheiro Welton  e pediu desculpas por ter pedido para aguardar a palavra para o 
fi nal. O Conselheiro voltou na questão do uso dos hotéis para estudantes que se a densidade 
permitia 10 habitações e se agora que vai permitir zona mista poderá se enquadrar como hotel 
ou como condomínio. A  Diretora  comentou que as edifi cações para estudantes poderão soli-
citar a regularização destas edifi cações pois a Zona Mista 1 pode comercial como habitacional, 
a ideia é estimular a mescla de uso com um pouco mais de densidade atreladas ao DOT. Tam-
bém comentou que um Polo de Alta Tecnologia não se sustenta com apenas ZAE e que preci-
sa do uso misto. Terminou, a  Diretora , solicitando um Parecer do Projeto de Lei apresentado, 
indagando se essa reunião já contaria como participação do Conselho ou se fariam um Parecer 
específi co, pois fi cou decidido que antes de encaminhar para o Jurídico da Prefeitura e para 
Câmara decidiram fazer esta apresentação para o Conselho. O  Presidente  disse que se monta 
uma comissão para discussão dos Pareceres, não sendo do mesmo porte dos encaminhados 
para a Câmara, que remete os Projetos de Lei que são publicados no Diário Ofi cial. A  Conse-
lheira Carina  comentou que não emitimos pareceres ofi ciais com solicitações do Executivo, 
que normalmente damos algumas sugestões quando o Executivo nos apresenta. Terminou di-
zendo que a Ata desta reunião poderia fazer parte do processo, mas que o Parecer do CMDU 
seria dado após analisado o Projeto de Lei que será enviado pela Câmara. A  Diretora  explicou 
que comentou com o Secretário de Assuntos Jurídicos que normalmente vocês analisam os 
Projetos de Lei, mas que ele achou importante se o CMDU se posicionasse antes mesmo do 
Projeto de Lei ser remitido à Câmara. Então, se fosse possível fechar a Ata da reunião e que 
seria anexada ao processo, com intuito de colaboração. A minuta do Projeto de Lei foi enviada 
por e-mail a todos os Conselheiros inclusive com o mapa. A  Conselheira Anita  propôs se o 
Secretário encaminhe uma solicitação para o CMDU analisar o Projeto de Lei ou se colocasse 
somente a Ata. O  Presidente  colocou que várias reuniões são feitas e damos sugestões, mas 
que iremos aguardar o Projeto vir da Câmara para assim darmos o Parecer do Conselho. A 
 Diretora  disse que irá anexar a ata de reunião comprovando ao Jurídico da Prefeitura a parti-
cipação do CMDU. Por fi m, a Diretora colocou a publicação do Decreto de Hierarquização do 
Viário municipal, onde foram classifi cadas mais de 1600 vias do município, com muito êxito 
parabenizando toda equipe de Planejamento, agradeceu à todos e a participação do Conselhei-
ros. O Presidente fi nalizou parabenizando a Secretaria e que o Conselho está sempre à dispo-
sição e pronto para participar, ainda mais por ser uma participação técnica que tem a visão da 
sociedade e também da Universidade. E, nada mais havendo a tratar, o  Presidente João Verde 
 encerrou a reunião às 21:10hs e eu, Carina Silva Cury, lavrei a presente ata. 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 MARIA CÉLIA MOURA MARTINS 

 SECRETÁRIA EXECUTIVA - CMDU 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO - 
APRESENTAÇÃO DE AVCB E CONTRATO DE 

ESTACIONAMENTO 
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
torna pública a  intimação nº 02470 , lavrada em  04/07/2019 , em nome do estabele-
cimento  DANIELA DE SOUZA 22616212803  ,  CNPJ  23.344.425/0001-13  ,  situado 
na  RUA GENERAL OSÓRIO, 708 - CENTRO - CEP 13010-110 , neste município, 
cujas vias se encontram no protocolo  2016/156/6026 . A intimação corresponde à obri-
gação constituída no Art. 1º da Lei Municipal nº 11.749/2003 e estabelece  a apresen-
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tação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB válido e contrato com 
estacionamento para duas vagas, no prazo de cinco dias úteis . O não cumprimento 
da presente intimação ensejará a imposição das demais medidas previstas no Art. 22 
no citado diploma legal.
 

 Campinas, 13 de novembro de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
MULTA - INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE USO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições e nos 
termos do art. 1º da Lei Municipal nº 11.749/2003, por meio do presente edital, dei-
xa notifi cado o estabelecimento  XINGCI SU , CNPJ  11.720.080/0001-76 , com sede 
atual na  AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 446 - LOJA 06 - CENTRO 
- IGARAPÉ, MG,  do  Auto de Infração e Multa nº 7436,  lavrado no dia  01/03/2018, 
 para o endereço  RUA ONZE DE AGOSTO, 188 - CENTRO - CEP 13013-100 , 
neste município, por ter infringido o Art. 1º da Lei Municipal nº 11.749/2003. As vias 
do documento se encontram no protocolo  2017/10/7232 . A infração, corresponde ao 
valor de  R$3.390,60 (Três mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos - valor 
correspondente a 1000 UFICs do ano de 2018),  de acordo com o inciso II, art. 22, 
da mesma Lei. É facultada 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, 13 de novembro de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

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

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS  (PARA CONSULTAR OS PROCESSOS NO GUICHE DE 
ATENDIMENTO, AGENDE SEU HORÁRIO NO SITE CIDADAO.CAMPINAS.SP.GOV.BR) 
PROT 20/11/7720 VMAX - HOLDING PATRIMONIAL E DE PARTIC. LTDA - PROT 20/11/5683 PAU-
LO DAMIAO CARVALHO REIS - PROT 20/11/7997 CLENOR MARIA - PROT 21/11/1032 FERNANDA 
GONZAGA SILVA OLIVEIRA - PROT 19/11/6666 ROBERTO MASSAIUKI OGO - PROT 20/11/3831 SO-
NIA MARIA DE SOUZA FERREIRA 

 CONDEDIDO PRAZO DE 30 DIAS 
PROT 21/11/2462 EDUARDO GOTHARDO KRENUS - PROT 21/11/3145 LARISSA ESCANDOLEIRO 
DE OLIVEIRA - PROT 21/11/3825 PAULO PEREIRA ROCHA - PROT 21/11/2492 CITY PARK ESTACIO-
NAMENTO E ESTADIA DE VEICULOS LTDA 

  CONDEDIDO PRAZO DE 45 DIAS  
PROT 21/11/2457 LUIZ CARLOS DE SOUZA

   CONDEDIDO PRAZO DE 60 DIAS   
PROT 21/11/2716 TAQUARAL 1 INCORP. E EMPREND. IMOBILIARIOS SPE LTDA - PROT 21/11/2526 
MAIRA CASSIA VIEIRA - PROT 21/11/2653 SYNESIO P. DA CUNHA JUNIOR - PROT 21/11/2715 LI-
DER IMOVEIS & NEGOCIOS LTDA - PROT 21/11/2703 RENATO MAZOLINI - PROT 21/11/2700 RE-
NATO MAZOLINI 

    CONDEDIDO PRAZO DE 90 DIAS    
PROT 21/11/2601 VANDERLICE PEREIRA DA SILVA

    CONDEDIDO PRAZO INDETERMINADO, CONFORME DECRETO 18.864/15    
PROT 21/11/3009 BARBARA CAVALCANTI BOTTEON

 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 ENGª SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV 

  PARA CIÊNCIA DO INTERESSADO: 
 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO DECRETO 20.633/2019, ART. 33 ESTÁ DISPONÍVEL 
PARA CONSULTA E MANIFESTAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL E DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E AUTARQUIAS NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS O ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA (EIV/RIV) DO EMPREENDIMENTO DE   HORTIFRUTI   SITUADO NA   AVENIDA 
DR. HERMAS BRAGA, N° 1774  , SOB O PROTOCOLO 2021/11/  02440  , QUE PODERÁ SER CON-
SULTADO ATRAVÉS DO PORTAL DO EIV/RIV NO SITE HTTPS://EIV.CAMPINAS.SP.GOV.BR/
CONSULTA. 
PROT. 2021/11/02440 CRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO DECRETO 20.633/2019, ART. 33 ESTÁ DISPONÍVEL 
PARA CONSULTA E MANIFESTAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL E DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E AUTARQUIAS NO PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS O ESTUDO DE IMPACTO 
DE VIZINHANÇA (EIV/RIV) DO EMPREENDIMENTO DE HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
VERTICAL - HMV EHIS SITUADO NA RUA TRÊS, Nº 459, LOTE 04, QUADRA A, QUARTEIRÃO 
17272 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO TEMPO, SOB O PROTOCOLO 2020/11/8713, 
QUE PODERÁ SER CONSULTADO ATRAVÉS DO PORTAL DO EIV/RIV NO SITE HTTPS://EIV.
CAMPINAS.SP.GOV.BR/CONSULTA. 
PROT. 2020/11/08713 NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 MÁRCIO RODRIGO BARBUTTI 
 COORDENADOR EIV-RIV GS/SEPLURB 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 15 DE ABRIL DE 2021 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº  PMC.2020.00060913-37
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 047/2021
 Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e instalação 
de barreiras protetoras de acrílico.
Diante dos elementos constantes neste processo administrativo, e ao disposto no De-
creto Municipal nº 18.099/13, artigo 8º inciso V,  AUTORIZO  a despesa referente ao 
objeto em epígrafe, no valor global estimado de R$ 14.899,30 (quatorze mil oitocentos 
e noventa e nove reais e trinta centavos), ofertado pela empresa adjudicatária  D LEN-
ZI COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS - EIRE-
LI,  sendo que o valor total será onerado no corrente exercício.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 LAIR ZAMBOM 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EM 15 DE ABRIL DE 2021    
SEI: PMC.2019.00002446-04
Tendo em vista as informações constantes no documento nº3684839, com relação 

ao recurso apresentado pela empresa SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, acercada penalidade de ADVERTÊNCIA aplicada e os fundamentos lançados 
no documento 3649435, os quais acolho, INDEFIRO o pleito da empresa mantendo 
a penalidade, visto que as justifi cativas apresentadas pela empresa não são sufi cientes 
para afastar o cumprimento da penalidade.
Publique- se.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 DR. LAIR ZAMBON 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

À SAÚDE COMUNICA 
   PROTOCOLO: PMC.2021.00013439-07  
  INTERESSADO:   VITAL BRAZIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 
  CNPJ:   54.153.861/0005-62 
  ASSUNTO:   A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA PARA ATIVIDADE DE 
POSTO DE COLETA, CNAE 8640-2/02. 
  DEFERIDO  

  PROTOCOLO: PMC.2020.00061942-25  
  INTERESSADO: RCC - RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS LTDA   
  CNPJ: 51.873.297/0001-30   
  ASSUNTO:     INDEFIRO  ESTA SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA PARA O ESTABELE-
CIMENTO   E     DEFIRO  ARENOVAÇÃO DELICENÇA SANITÁRIA DOS DOIS EQUIPAMENTOS IN-
FORMADOS NO DOCUMENTO3247325, VINCULADOS AOSEI PMC.2020.00061934-15. 

 

 01 de abril de 2021 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMUNICA: 

  PROTOCOLO: PMC.2020.00042728-14 
 INTERESSADO:  FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN 
 CNPJ:  52.366.838/0001-05 
ASSUNTO: A SOLICITAÇÃO DELICENÇA SANITÁRIA. 
 INDEFERIDO 

 PROTOCOLO: PMC.2021.00015114-60 
 INTERESSADO:  KIKKOMAN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 
LTDA. 
 CNPJ:  61.153.169/0002-57 
 ASSUNTO:  A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO KIKKOMAN DO BRASIL IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA , CNPJ :  61.153.169/0002-57, PARA A 
ATIVIDADE COMPREENDIDA NA CNAE 1099-6/99- FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
 DEFERIDO 

 

 15 de abril de 2021 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 COORDENADOR SETORIAL 
  

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

À SAÚDE COMUNICA: 
   PROTOCOLO: PMC.2021.00015815-90  
  INTERESSADO:     MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA LTDA   
  CNPJ:     45.987.013/0003-04    
  ASSUNTO:     DEFIRO      A PRESENTE SOLICITAÇÃO DE ASSUNÇÃO       

 01 de abril de 2021 
 CLÉRIA MARIA MORENO GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 

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

PÚBLICA 

 PORTARIA N° 028/2021 - GS/SMCASP 
 Em substituição à Portaria 028/2017 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SE-
GURANÇA PÚBLICA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOL-
VE NORMATIZAR OS PROCEDIMENTOS DE CAUTELA, POSSE, USO, 
CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ZELO DO ARMAMENTO PERTEN-
CENTE À GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS, POR SEUS INTEGRAN-
TES E OS PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA, 
NOS SEGUINTES TERMOS:
 CONSIDERANDO  os preceitos contidos na Lei Federal n° 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, que disciplina o registro e a posse de armas de fogo, bem ainda seus respec-
tivos regulamentos, especialmente o Decreto Federal n° 5.123/04, a Portaria n° 365 de 
15/08/06, do DGPF e o Convênio celebrado entre o município de Campinas e a Superin-
tendência Regional do Departamento de Polícia Federal do Estado de São Paulo;
 CONSIDERANDO  os preceitos e normas contidos na Lei Federal 13.022/2014;
 CONSIDERANDO  a necessidade de normatizar os procedimentos de cautela, posse, 
uso, condições de manutenção e zelo do armamento pertencente à Guarda Municipal 
de Campinas, por seus integrantes;
 CONSIDERANDO  a necessidade de normatizar os procedimentos para concessão do 
porte de arma aos integrantes da Guarda Municipal de Campinas;
 CONSIDERANDO  a imperiosa necessidade de se assegurar condições adequadas à 
sensação de segurança e à preservação da integridade física dos integrantes da Guarda 
Municipal de Campinas;
 CONSIDERANDO , ainda, a especifi cidade dos serviços prestados pelos integrantes 
da Guarda Municipal de Campinas, diretamente relacionados à Segurança Pública;
 O Sr. Christiano Biggi Dias, Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de 
Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais,  
 DETERMINA: 
 TÍTULO I - DO PORTE E DA CAUTELA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Art. 1º.  O porte de arma de fogo, vinculado ao prévio registro da arma, é documento obri-
gatório para a condução de arma pelo Guarda Municipal e deverá conter os seguintes dados: 
I- abrangência territorial;
II- efi cácia temporal;
III- características da arma;
IV- número do cadastro da arma no SINARM;
V- identifi cação do proprietário da arma; e
VI- assinatura, cargo e função da autoridade concedente.
 Art.2º.  O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, sen-
do válido apenas com relação à arma nele especifi cada e com a apresentação do documento 
de identifi cação do Guarda Municipal. 
 Parágrafo único:  O porte de arma de fogo poderá ser suspenso pela Secretaria Municipal 
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de Cooperação nos Assuntos da Segurança Pública, nos termos da presente Portaria. 
 Art. 3º.  O porte de arma de fogo será expedido pela Secretaria Municipal de Cooperação 
nos assuntos da Segurança Pública e poderá ser: 
I - funcional, quando relativo ao uso de arma de fogo de propriedade da Prefeitura Muni-
cipal de Campinas;
II - particular, quando relativo ao uso de arma de fogo de propriedade do Guarda Municipal 
de Campinas; 
 Art. 4º.  A cautela de arma de fogo é o ato administrativo posterior ao porte funcional e a 
ele diretamente atrelado, pelo qual a Secretaria de Cooperação nos Assuntos da Segurança 
Pública cede ao Guarda Municipal o uso de arma de fogo de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Campinas. 
 Art. 5º.  A cautela de arma de fogo poderá ser fi xa, diária ou emergencial. 
 Art. 6º.  Para os efeitos desta Portaria  denomina-se :
I -  cautela fixa  de arma de fogo a cessão de armamento sem prazo determinado;
II -  cautela diária  de arma de fogo a cessão e devolução diária de armamento e que se dará 
no período entre a assunção ao serviço e seu término;
III -  cautela emergencial  de arma de fogo a concessão extraordinária e imediata de nova 
arma de fogo ao Guarda Municipal envolvido em ocorrência policial que resulte na perda 
ou apreensão da arma de fogo.
 TÍTULO II - DOS PROCEDIMENTOS DO PORTE DE ARMA DE FOGO 
 CAPÍTULO I - PORTE FUNCIONAL E PORTE PARTICULAR 
 Art. 7°.  O porte de arma funcional precede o porte de arma particular. 
 Parágrafo único.  Para qualquer modalidade de porte o Guarda Municipal deverá preencher 
e protocolar na SMCASP o competente requerimento (Anexo I).
 Art. 8º.  O porte de arma de fogo será concedido aos integrantes da Guarda Municipal de 
Campinas que obtiverem aprovação no curso Técnico de Formação, ministrado pela Aca-
demia da Guarda Municipal, que forem considerados aptos em avaliação Psicológica e que, 
concomitante, preencham todos os requisitos estabelecidos:
I - no Estatuto do Desarmamento;
II - no Decreto Federal 5.123/2004;
III - na Portaria 365/06 do Departamento de Polícia Federal; 
IV - no convênio celebrado com o Departamento de Polícia Federal;
V - nesta Portaria.
 Parágrafo único.  A renovação do porte de arma de fogo implica no cumprimento de todos 
os requisitos previstos neste artigo. 
 Art. 9º.  Poderá ser concedido o  porte de arma particular  aos integrantes da Guarda Muni-
cipal de Campinas, detentores do porte de arma funcional e que preencham todos os requi-
sitos elencados no artigo anterior. 
 Art. 10.  A anotação que autoriza o porte de arma particular será realizada na mesma cédula 
que concede o porte de arma funcional, os Guardas Municipais que obtiverem a autorização 
para o porte particular poderão utilizar o armamento em serviço, desde que;
I - tenha cadastrado a arma junto ao setor responsável;
II - não substitua a arma institucional no coldre;
III - esteja dentre os calibres permitidos;
IV - seja classifi cada como arma curta de porte; 
 §1º.  As armas particulares utilizadas em serviço, poderão em eventual disparo serem re-
colhidas e submetidas a perícia, a critério da autoridade policial ou judiciária, não sendo 
possível substituição do armamento pela instituição.
 §2º.  Fica expressamente proibido o uso de armas longas particulares.
   CAPÍTULO II - SUSPENSÃO DO PORTE 
 Art. 11.  O porte de arma de fogo, funcional ou particular, poderá ser suspenso pela Secre-
taria Municipal de Cooperação nos Assuntos da Segurança Pública, com a consequente 
recolha da cédula, quando o seu detentor:I- for fl agrado alcoolizado ou sob o efeito de outra 
substância de natureza entorpecente, portando arma de fogo;
II- apresentar-se alcoolizado ou sob o efeito de substância entorpecente para o trabalho;
III- estiver em tratamento para recuperação e reabilitação da doença de dependência quími-
ca ou declarar-se dependente químico; 
IV- estiver impedido de exercer atividades que exijam alto desempenho intelectual, cogni-
tivo ou motor, bem como registrar restrições funcionais relacionadas diretamente com as 
atividades laborais;
V- em razão de uso de medicamentos, quando recomendado pela perícia médica do De-
partamento de Promoção Social do Servidor - DPSS ou solicitado pelo próprio Guarda 
Municipal;
VI- estar em gozo de licença para tratamento de saúde ou em decorrência de acidente de 
trabalho, superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos; 
VII- praticar atos na vida pública ou privada, havidos em decorrência do uso de álcool, 
drogas ou abuso de poder;
VIII- utilizar arma de propriedade da Prefeitura Municipal de Campinas, fora do seu horário 
de trabalho, para exercer atividade remunerada; 
IX- deixar de observar os cuidados necessários para impedir que terceiros se apoderem de 
arma de fogo que esteja sob sua posse, seja ela de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Campinas ou particular;
X- estiver com seu vínculo de trabalho suspenso  sine die . 
XI- em razão de decisão judicial que assim o determine, nos termos do artigo 16, § único 
da Lei Federal 13.022/2014;
XII- afastado das atividades da Guarda Municipal por qualquer motivo.
 Parágrafo único:  A suspensão do porte poderá acarretar no cancelamento do porte de arma 
de fogo junto ao Departamento de Polícia Federal, sem prejuízo das sanções penais e admi-
nistrativas aplicáveis ao caso, à critério do Secretário Municipal de Cooperação nos Assun-
tos da Segurança Pública.
 Art. 12.  A suspensão do porte de arma funcional acarreta a imediata e automática cessação 
da cautela, de qualquer modalidade, com obrigação de devolução da arma de fogo pelo 
Guarda Municipal de Campinas.
 TÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS DE CAUTELA DE ARMA DE FOGO 
 CAPITULO I - CAUTELA FIXA E CAUTELA DIÁRIA 
 Art. 13.  Compete ao Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos da Segurança Públi-
ca decidir sobre os requerimentos de cautela fi xa e cautela diária de arma de fogo.
 Art. 14.  O procedimento para requerer cautela de arma de fogo, nas modalidades de cautela 
fi xa e cautela diária tramitará por meio de formulário único (Anexo II) a ser preenchido pelo 
Guarda Municipal e protocolado na Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos da 
Segurança Pública. 
 Art. 15.  Concedida a cautela fi xa de arma de fogo, o Guarda Municipal a receberá para uso 
por tempo indeterminado, mediante Termo de Responsabilidade (Anexo IV). 
 Parágrafo único.  Incumbe à Inspetoria de Material Bélico, o registro e cadastramento em 
sistema de controle interno, da arma cautelada ao Guarda Municipal.
 Art. 16.  A cautela diária deverá ser anotada em Livro diário de Cautela no local de lotação 
do Guarda Municipal, após concessão pelo Senhor Secretário, mediante termo de Respon-
sabilidade (Anexo IV).
 CAPÍTULO II - CAUTELA EMERGENCIAL 
 Art. 17 . A cautela emergencial, nos termos do artigo 6º, III, poderá ser concedida, se justifi -
cada a necessidade, mediante análise do Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos 
de Segurança Pública,  em procedimento realizado de imediato , sob as seguintes regras:
I- O Comandante da Guarda Municipal de Campinas analisará e se manifestará acerca da 
necessidade de cautela de arma de fogo ao Guarda Municipal;
II- O Comandante da Guarda Municipal de Campinas entregará ou fará entregar, ao Guarda 
Municipal, Termo de cautela emergencial de arma de fogo (Anexo III), em que constará o 
prazo de sua validade;

 Art. 18.  A cautela emergencial será sempre provisória e com prazo certo, podendo ser con-
cedida com prazo máximo de duração de 15 (quinze) dias úteis. 
 Art. 19.  Até o fi m do prazo estabelecido na cautela emergencial, o Guarda Municipal deverá 
apresentar requerimento de cautela de arma de fogo. 
 Parágrafo único:  Findo o prazo concedido no ato da cautela emergencial ela estará auto-
maticamente cancelada, com arquivamento do procedimento na Secretaria Municipal de 
Cooperação nos Assuntos da Segurança Pública e sujeitando-se o Guarda Municipal à de-
volução da arma de fogo que lhe fora cautelada emergencialmente.
 CAPÍTULO III - RETIRADA DE CAUTELA OU SUBSTITUIÇÃO DE MODALI-
DADE 
 Art. 20.   Poderá  ter retirada a cautela de arma, sujeitando-se à devolução do armamento sob 
sua responsabilidade ou ao impedimento de retirá-la diariamente para o trabalho, o integran-
te da Guarda Municipal de Campinas que:
I- não atender o disposto no art. 7° da Portaria n° 365 de 15/08/2006 do Departamento 
de Polícia Federal, que disciplina a obrigatoriedade de discrição e não ostensividade dos 
integrantes da Guarda Municipal de Campinas, ao portarem arma de fogo, fora de serviço e 
em locais públicos ou onde haja aglomeração de pessoas, de modo a evitar constrangimento 
a terceiros;
II- estiver afastado do exercício de suas funções, pelos seguintes motivos:
a) cumprimento de pena de suspensão;
b) cumprimento de afastamento preventivo;
c) gozo de licença para exercer atividade sindical,
d) gozo de licença para cumprir serviços obrigatórios exigidos por Lei, por prazo superior 
a 30 (trinta) dias;
e) licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares;
f) licença para concorrer a cargo eletivo ou para cumprir mandato eletivo;
g) afastado dos serviços na Guarda Municipal de Campinas;
h) for preso ou detido.
 Art. 21.  O integrante da Guarda Municipal de Campinas cuja conduta for considerada ina-
dequada em decorrência da análise das anotações de prontuário ou de denúncias registradas 
na Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas  poderá  ter a cautela retirada ou  poderá  
ter sua cautela fi xa substituída por cautela diária.
 Parágrafo único  - Na hipótese do  caput  são competentes para a decisão - exarada por 
despacho fundamentado - o Senhor Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos da 
Segurança Pública ou Comandante da Guarda Municipal de Campinas, ouvido o Correge-
dor da Guarda Municipal de Campinas. 
 Art. 22.  Em caso de retirada da cautela de arma de fogo, o armamento deverá ser entregue 
pelo próprio servidor no exato momento da ciência de tal decisão e, caso não proceda desta 
forma, por qualquer motivo, a recolha deverá ser realizada pelo Comandante de Base ou 
quem lhe faça as vezes. 
 §1º.  O responsável pela recolha que trata o  caput,  deverá elaborar relatório circunstanciado 
dos fatos imediatamente após a recolha do armamento e encaminhá-lo à Superintendência 
Geral no primeiro dia útil subsequente ao ocorrido. 
 §2º.  A arma deverá ser entregue junto à Inspetoria de Material Controlado e Material Bé-
lico da Guarda Municipal de Campinas, salvo em caso de recolha por suspensão inferior 
a 30 dias, situação em que a arma permanecerá na base operacional de lotação do Guarda 
Municipal. 
 Art. 23.  Os integrantes do quadro da Guarda Municipal de Campinas que tiveram a cautela 
de arma retirada, ao solicitar a nova cautela, deverão atender a todos os requisitos exigidos 
no artigo 7º da presente Portaria. 
 CAPÍTULO IV - RESPONSABILIDADE PELA CAUTELA DE ARMA DE FOGO 
 Art. 24.  O integrante da Guarda Municipal de Campinas, que receber a cautela de arma de 
fogo, em qualquer de suas modalidades, deverá utilizar o armamento sob sua guarda nos 
exatos termos desta Portaria e demais normas aplicáveis à espécie, mediante termo (Anexo 
IV, responsabilizando-se por:
I- sua guarda e manutenção preventiva (1°escalão); 
II- sua apresentação junto à Inspetoria de Material Controlado e Material Bélico, no caso de 
quaisquer incidentes ou situações que possam causar dano ou mal funcionamento da arma, 
tais como quedas, pancadas, ferrugem e outros, até o 1º dia útil subsequente ao fato para 
análise, constatação e emissão de relatório; 
III- ressarcir o armamento ou peças, em caso de extravio, furto, roubo, danos ou constata-
ção de mau uso de acordo com análise circunstanciada dos fatos, sem prejuízo das demais 
medidas administrativas cabíveis.
 Art. 25.  Os Comandantes de Base - ou a Chefi a imediata que lhe faça as vezes - deverão 
fi scalizar as armas de fogo cauteladas aos integrantes do quadro da Guarda Municipal sob 
sua responsabilidade e apresentar relatório que registre qualquer alteração ao Comandante 
da Guarda Municipal que decidirá acerca das medidas cabíveis.
 Art. 26  Toda ocorrência geradora de  apreensão, extravio, furto, roubo ou avaria  de arma-
mento pertencente à Prefeitura Municipal de Campinas deverá ser comunicada pelo Guarda 
Municipal, imediatamente ao CECOM e ao Comandante de Base Operacional ou quem lhe 
faça às vezes. 
§1º. O Guarda Municipal responsável pela arma de fogo deverá providenciar toda a docu-
mentação relacionada ao fato, como Boletim de Ocorrência, Relatório Circunstanciado dos 
fatos e demais documentos relacionados, incluindo o Auto de Exibição e Apreensão, caso 
houver, entregando ao seu superior hierárquico nas 48(quarenta e oito) horas seguintes ao 
fato; 
§2º. Tendo ocorrido o fato fora de serviço, a Comunicação ao Comandante de Base Opera-
cional ou quem lhe faça às vezes será feita pelo CECOM, tão logo tome conhecimento do 
fato pelo Guarda Municipal; 
§3º. Incumbirá ao CECOM, a imediata comunicação ao Comandante da Guarda Municipal;
§4º. A documentação providenciada pelo Guarda Municipal acerca do fato deverá ser en-
caminhada ao Comandante da Guarda Municipal que, ao recebê-la, determinará as provi-
dencias cabíveis e, se o caso, o encaminhamento ao Setor de Porte e Produtos Controlados. 
 Art. 27.  O integrante da Guarda Municipal de Campinas que se envolver em ocorrência 
da qual resulte  disparo de arma de fogo  deverá imediatamente, comunicar o CECOM e 
confeccionar e enviar ao seu Comandante de Base Operacional, ou quem lhe faça as vezes, 
o Relatório Circunstanciado dos fatos e o Boletim de Ocorrência, a fi m de justifi car o motivo 
da utilização da arma de fogo. 
 Parágrafo único:  O Guarda Municipal que presenciar o disparo de arma de fogo, ainda 
que não diretamente envolvido, deverá realizar a comunicação de disparo ao seu superior 
hierárquico, nos moldes previstos no  caput . 
 Art. 28.  O Comandante da Base operacional ou quem lhe faça às vezes, deverá encaminhar 
a documentação de disparo de arma de fogo ao  Comandante da Guarda Municipal  que 
determinará o encaminhamento para: 
I- O Setor de Porte e Produtos Controlados para o controle estatístico; 
II- A Inspetoria de Material Controlado e Material Bélico da Guarda Municipal de Cam-
pinas;
III - A Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas. 
 CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A CAUTELA DE ARMA DE 
FOGO 
 Art. 29.  A cautela de arma de fogo, especialmente a cautela emergencial, será realizada com 
o armamento disponível no arsenal da Guarda Municipal de Campinas. 
 Art. 30.  Nas hipóteses de envolvimento do Guarda Municipal em ocorrência com disparo de 
arma de fogo, o Guarda Municipal será submetido ao atendimento psicológico, na forma de-
terminada pelo Comandante da Guarda Municipal de Campinas, antes de ter a nova cautela 
de arma de fogo, ainda que lhe tenha sido concedida a cautela emergencial. 
 TÍTULO III - DO SETOR DE PORTE E PRODUTOS CONTROLADOS 
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 Art. 31.  Compete ao setor de Porte e Produtos Controlados da Secretaria Municipal 
de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, além das competências previstas 
na Portaria 10/2013 desta Secretaria (Anexo V): 
I- Gerenciar o Convênio celebrado com a Superintendência da Polícia Federal que 
concede o porte de arma aos servidores do quadro da Guarda Municipal de Campinas, 
emitindo e enviando os relatórios solicitados pelo Convênio;
II- Controlar estatisticamente os disparos de arma de fogo, emitindo relatórios e enca-
minhando à Superintendência da Polícia Federal; 
III- Manter atualizada toda documentação necessária para o Porte de arma e Creden-
ciamento junto aos órgãos de segurança;
IV- Providenciar autorização para aquisição dos materiais controlados;
V- Credenciar os guardas municipais em todos os departamentos e órgãos necessários 
para exercício das atividades com armas e/ ou produtos controlados;
VI- Acompanhar as ações de fi scalização dos demais departamentos e órgãos de fi sca-
lização nas instalações da corporação;
VII- Controlar a emissão e efetivamente emitir, a Carteira Funcional dos integrantes 
da Guarda Municipal de Campinas, os Registros das armas e os portes de arma de 
fogo, além de controlar o prazo de validade de cada documento, podendo para isso 
solicitar os documentos descritos nesta portaria e outros que se façam necessários a 
depender a situação específi ca; 
VIII- Acompanhar a movimentação do material bélico utilizado pelos integrantes da 
Guarda Municipal de Campinas, podendo assim, efetuar vistorias e exercer a fi scali-
zação necessária.
 Art. 32.  O atraso na entrega dos documentos requeridos pelo Setor de Porte e Produ-
tos Controlados da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos da Segurança 
Pública ou a constatação de quaisquer irregularidades documentais, podem ensejar a 
suspensão imediata do porte de arma de fogo. 
 Art. 33.  O setor de porte e Produtos Controlados da SMCASP deverá manter relacio-
namento institucional, especialmente:
I- Departamento de Polícia Federal, para autorização da emissão, controle e gerencia-
mento dos Portes e Registros de armas de fogo pertencentes à Guarda Municipal de 
Campinas;
II- Secretaria de Estado de Segurança Pública;
III- Exército Brasileiro.
 Art. 34.  O Setor de Porte e Produtos Controlados fi ca subordinado diretamente ao 
Gabinete do Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.
 Parágrafo único . O servidor responsável pelo setor deverá ser designado pelo Secre-
tário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. 
 Art. 35.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Cooperação nos Assun-
tos de Segurança Pública. 
 Art. 36.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 37.  Acompanham esta Portaria os seguintes anexos: 
a) Anexo I - Requerimento de cautela
b) Anexo II - Termo de cautela de arma de fogo
c) Anexo III - Termo de cautela emergencial de arma de fogo
d) Anexo IV - Termo de responsabilidade 
e) Anexo V - Portaria 10/2013
f) Anexo VI - POP (Procedimento Operacional Padrão) Arma Curta de Porte
 Art. 38.  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria n° 028/2017 
- GS/SMCASP de 05/06/2017.
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

ANEXO I DA PORTARIA Nº 028/2017 – GS/SMCASP – REQUERIMENTO
 

PORTE DE ARMA FUNCIONAL PORTE DE ARMA PARTICULAR 
1 ) Guarda Municipal preenche e colhe concordância do Comandante da Base Operacional de lotação 
NOME: MATRÍCULA: 
JUSTIFICATIVA:

 
 
 
 
 
ASSINATURA DO GM: ________________________________

 
DE ACORDO DO COMANDANTE DA BASE OPERACIONAL: ________________________________
DATA REQUERIMENTO: 
2 ) Com assinatura do CBO, o Guarda deverá PROTOCOLAR o requerimento no Expediente da SMCASP, para
inserção no sistema de protocolo da prefeitura. 
3 ) Ao COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, para análise e parecer:
 
 
 
DECISÃO: Defiro  Indefiro  DATA: ___________ASSINATURA:___________________
 
 
4 ) Ao SETOR DE PORTE E PRODUTOS CONTROLADOS, para analise, manifestação e emissão de parecer: 
Documentos/Certidões exigidos para o Porte de Arma Funcional: SIM  NÃO 
Avaliação Psicológica: APTO  INAPTO  DATA DA AVALIAÇÃO: ________________
 
DECISÃO: Defiro Indefiro DATA: __________ASSINATURA:___________________

 

5 ) À CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL, para manifestação:

DECISÃO: Defiro Indefiro DATA: ___________ASSINATURA:___________________
  

 
6 ) Da Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas ao Senhor Secretario Municipal de Cooperação nos
Assuntos de Segurança Publica de Campinas, para despacho. 
DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO:
 
 
 
DECISÃO: Defiro  Indefiro  DATA: ___________ASSINATURA:___________________
 
 
7 ) Do Senhor Secretario Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Publica de Campinas ao SETOR
DE PORTE E PRODUTOS CONTROLADOS, para conclusão e providencias cabíveis: 
Porte emitido: SIM  NÃO DATA: ________________
 
Porte entregue: SIM  NÃO DATA: ________________
 
PROCEDIMENTO FINALIZADO: DATA: _____________ ASSINATURA: ____________________

   
ANEXO II DA PORTARIA 28/2017 GS/SMCASP – REQUERIMENTO DE CAUTELA DE ARMA DE FOGO

 
  CÓDIGO:          DATA:
  NOME: MATRÍCULA:
  TURMA: 00ª NOME DE GUERRA:               
  RG.: CPF.:
                  INFORMAÇÕES DE CONTATO:               
                                        
  E MAIL:                                   
                                   

  
TELEFONE CELULAR:

           
TELEFONE CELULAR 2: 19 

   
         

          

                                        

                                        
  TELEFONE RESIDENCIAL: 19                        
                        

                      ENDEREÇO:               
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        

  NUM.:              COMPLEMENTO:        CEP:         
                    

  BAIRRO:                CIDADE:                
                         

  ASSINATURA DO REQUERENTE:_________________________________ DATA: _______________________
                     TRAMITAÇÃO:                 
1 ) Preenchido o formulário acima, o Guarda Municipal deverá protocolar o requerimento de cautela de arma de fogo no
expediente da SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DA SEGURANÇA PÚBLICA.
2 ) Ao COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, para análise e parecer:

DECISÃO: Defiro Indefiro DATA: ___________ASSINATURA:___________________
  

3 ) Ao SETOR DE PORTE E PRODUTOS CONTROLADOS, para analise, manifestação e emissão de parecer:

Porte válido SIM NÃO PORTE VÁLIDO ATÉ: _____________

Avaliação Psicológica: APTO INAPTO DATA DA AVALIAÇÃO: ________________
 

4 ) À CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL, para manifestação:

DECISÃO: Defiro Indefiro DATA: ___________ASSINATURA:___________________
    

 
5 ) Da Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas ao Senhor Secretario Municipal de Cooperação nos
Assuntos de Segurança Publica de Campinas, para despacho.  

 
DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO:

 

 
DECISÃO: Defiro  CAUTELA FIXA  CAUTELA DIÁRIA 

Indefiro  DATA: ___________ASSINATURA:___________________
 
6 ) CUMPRIMENTO – Após decisão do Sr. Secretário, lançar no sistema de protocolo da Prefeitura
e encaminhar ao setor competente, conforme abaixo:

 
INDEFERIMENTO:  

1. Cientificar o Comando da Guarda Municipal: DATA: __________ ASSINATURA: ____________________

2. Encaminhar ao arquivo da SMCASP. DATA: __________
     

CAUTELA FIXA:
Encaminhar à Inspetoria de Material Bélico 

Preencher características da arma (abaixo) 
Cadastrar em registro próprio a cautela da arma ao
Guarda Municipal 
Entregar a arma ao Guarda
Colher assinatura do GM neste documento 
Preencher, colher assinatura do Guarda e lhe entregar
1 via do TERMO DE RESPONSABILIDADE. Ficar com 1
via. Arquivar nas Inspetoria.

 
CAUTELA DIÁRIA:

Encaminhar ao Comandante de Base Operacional 
Preencher características da arma (abaixo)
Entregar a arma ao Guarda, anotando em LIVRO
DE CAUTELA DIÁRIA e prosseguir com essa
anotação enquanto perdurar a cautela diária.
Colher assinatura do GM neste documento
Preencher, colher assinatura do Guarda e lhe entregar 1
via do TERMO DE RESPONSABILIDADE. Ficar com 1 via.
Devolver procedimento à SMCASP para arquivamento
no Setor de Porte e Produtos Controlados.

  CARACTERÍSTICAS DA ARMA:

MARCA:
   

CAPACIDADE EM TIROS:   
    

POLEGADA EMMM: SÉRIE DA ARMA:
 

PATRIMÔNIO: 
REGISTRO: VALIDADE DO REGISTRO: ___________________
QTDADE MUNIÇÕES: 
CAUTELA DA MUNIÇÃO EM:_______________________ 

 
 
ASSINATURA RESPONSÁVEL CUMPRIMENTO: DATA: 
NOME: MATRÍCULA:

 
 
ASSINATURA DO GUARDA MUNICIPAL: ___________________ _______________ DATA:
____________________ 
 
 
 

SMCASP – ARQUIVAMENTO  
 
 
 
 
DATA: _________________
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ANEXO III DA PORTARIA 28/2017 GS/SMCASP – TERMO DE CAUTELA

EMERGENCIAL DE ARMA DE FOGO
 
 
DATA DO EVENTO:

  

DATA DA CAUTELA:  
    

Nº OCORRÊNCIA:__________________   
 
 
 
NOME: MATRÍCULA: ____________
NOME DE GUERRA: CPF.:

 

PRAZO DA CAUTELA EMERGENCIAL (EM DIAS ÚTEIS): 
 
          INFORMAÇÕES DE CONTATO:
                  
 E MAIL:               
               

 
TELEFONE CELULAR:

      
TELEFONE CELULAR 2: 19 

 
     

      

                  

                  
 TELEFONE RESIDENCIAL: 19         
         

          CARACTERÍSTICAS DA ARMA:
          

 MARCA:           CAPACIDADE EM TIROS: 00
          
POLEGADA EMMM: SÉRIE DA ARMA: 
PATRIMÔNIO:
REGISTRO: VALIDADE DO REGISTRO: 
QTDADE MUNIÇÕES: CAUTELA DA MUNIÇÃO EM: 

 
ATENÇÃO: O Guarda Municipal acima qualificado fica ciente, nesta data, que no prazo da cautela
emergencial deverá providenciar o requerimento de cautela de arma de fogo. Escoado o prazo de
vigência da cautela emergencial ela estará automaticamente cancelada, sujeitando se o Guarda Municipal
à devolução da arma de fogo ora cautelada. 

 
MANIFESTAÇÃO COMANDANTE:

 
GM:_______________________________________ 

 
 
______________________________

RESPONSÁVEL CAUTELA:_____________________________
 
 

MATRÍCULA:____________ NOME:_____________________

 
ANEXO IV DA PORTARIA 28/2017 GS/SMCASP – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE ARMA DE

FOGO
DATA DA CAUTELA:
 
NOME: MATRÍCULA: ____________
NOME DE GUERRA: CPF.:
 

A partir desta data, me responsabilizo pela arma de fogo descrita no termo próprio
(patrimônio nº_____________), a mim cautelada, me responsabilizando por:
 

1. sua guarda e manutenção preventiva (1°escalão);
2. sua apresentação junto à Inspetoria de Material Controlado e Material Bélico, no

caso de quaisquer incidentes ou situações que possam causar dano ou mal

funcionamento da arma, tais como quedas, pancadas, ferrugem e outros, até o 1º

dia útil subsequente ao fato para análise, constatação e emissão de relatório;

3. ressarcir o armamento ou peças, em caso de extravio, furto, roubo, danos ou

constatação de mau uso de acordo com análise circunstanciada dos fatos, sem
 

prejuízo das demais medidas administrativas cabíveis
 

Além disso, estou ciente e aceito as seguintes obrigações:
 

1. portar registro da arma, carteira identificação/porte funcional emitida pela
SMCASP

2. atender a todas as normas de segurança com armas de fogo
3. não efetuar modificações ou mexer no mecanismo da arma, se apresentar

qualquer problema levá la ao armeiro da guarda para as possíveis 
 
 

CIÊNCIA AO SR. SECRETÁRIO EM:
 
 

GM:_______________________________________
______/_______/_________ 

 
 

RESPONSÁVEL CAUTELA:_____________________________
 

_____________________________
MATRÍCULA:____________ NOME:_____________________

 
PORTARIA Nº 010/2013 – GS/SMCASP

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SETOR DE PORTE E PRODUTOS CONTROLA-
DOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O ILUSTRÍSSIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUN-
TOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE:
CONSIDERANDO os dispostos na Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, que disciplina o registro e a posse de armas de fogo, bem como da sua regula-
mentação, através do Decreto nº 5.123/04, a Portaria nº 365 de 15/08/06, ambos da 
Delegacia Geral da Policia Federal - DGPF;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e fi scalização das ações junto 

ao Exercito Brasileiro, Secretaria de Segurança Publica do Estado e principalmente o 
Convênio nº 07/2006, celebrado entre o Município de Campinas e a Superintendência 
Regional do Departamento de Policia Federal do Estado de São Paulo;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos de cautela, posse, 
uso, condições de manutenção e zelo do armamento, bem como a emissão e controle 
dos documentos de concessão de porte de arma de fogo pelos integrantes da Secretaria 
Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança publica necessários para o fun-
cionamento da Guarda Municipal de Campinas, e por seus integrantes;
CONSIDERANDO, ainda, a especifi cidade dos serviços prestados pelos integrantes 
da GMC, diretamente relacionados à Segurança Pública;
Artigo 1º - Fica criado O SETOR DE PORTE E PRODUTOS CONTROLADOS, 
junto a Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, nos 
termos desta portaria.
Artigo 2º - O SETOR DE PORTE E PRODUTOS CONTROLADOS fi ca subor dina-
do ao Gabinete do Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
Pública, o qual deverá nomear um servidor de Carreira da Guarda Municipal para 
gerenciar.
Artigo 3º - O SETOR DE PORTE E PRODUTOS CONTROLADOS deverá diligen-
ciar as ações junto aos órgãos ofi ciais encarregados de fi scalizar o material controlado 
e seus respectivos documentos, tais como Departamento de Policia Federal, Exército 
Brasileiro, Secretaria de Segurança do Estado entre outros, com vistas à implantação 
coordenada das medidas administrativas necessárias para o uso daqueles produtos, e 
de medidas que visem a emissão dos documentos necessários para o desempenho das 
atividades diárias dos guardas municipais.
Artigo 4º - O SETOR DE PORTE E PRODUTOS CONTROLADOS deverá fi scalizar, 
controlar e gerenciar a distribuição dos materiais controlados, bem como providenciar 
as autorizações necessárias para aquisição dos produtos junto ao Exército Brasileiro.
Artigo 5º - O SETOR DE PORTE E PRODUTOS CONTROLADOS deverá elabo-
rar, controlar, fi scalizar e arquivar documentos relativos a concessão dos portes de 
arma de fogo em razão do convênio 07/2006, zelando para manutenção, aditamento 
e prorrogações dos convênios desta natureza com a Superintendência Regional do 
Departamento de Policia Federal do Estado de São Paulo.
Artigo 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas 
as disposições em contrário.

Campinas, 29 de julho de 2013.
LUIZ AUGUSTO BAGGIO

Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos Segurança Pública
 

POP ( PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO ) 
ARMA CURTA DE PORTE 

OBJETIVO 

DISCIPLINAR A UTILIZAÇÃO DAS ARMAS CURTAS DE PORTE INSTITUCIONAL E PARTICULAR EM 
SERVIÇO. 
 

ATIVIDADES CRÍTICAS 

CONTROLAR, PERMITIR E PROTEGER O AGENTE. 
 

SEQUÊNCIAS DE AÇÕES 

O GUARDA MUNICIPAL SÓ TERÁ PERMISSÃO DO USO DA ARMA PARTICULAR EM SERVIÇO SE 
ESTIVER DEVIDAMENTE AUTORIZADO A PORTAR A ARMA DA INSTITUIÇÃO. 
A ARMA PARTICULAR DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE REGULAR NO SINARM ( SISTEMA NACIONAL 
DE ARMAS ) E CADASTRADA NA INSTITUIÇÃO. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

MAIOR SEGURANÇA AOS AGENTES 
CONFIABILIDADE NO EQUIPAMENTO 

 

ERROS COMUNS 

PORTAR A ARMA PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO 
PORTAR A ARMA PARTICULAR EM SERVIÇO NO COLDRE 
 
 

ERROS GRAVES 

PORTAR ARMA CURTA PARTICULAR IRREGULAR OU SEM DOCUMENTAÇÃO 
UTILIZAR ARMA CURTA PARTICULAR DE CALIBRE RESTRITO 
 
 
 
 

  Campinas, 15 de abril de 2021 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Em 09 de abril de 2021. 
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

 Processo Administrativo nº  PMC.2019.00040018-62 -  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Públicos - Assunto : Pregão nº 003/2020 - Eletrônico- Objeto:  Pres-
tação de serviços de manutenção no Município, compreendendo a disponibilização de 
máquinas e caminhões, combustíveis e motoristas/operadores devidamente habilitados.
 Despacho: 
À vista das informações existentes neste protocolado, das justifi cativas apresentadas, 
bem como dos pareceres da Secretaria de Municipal de Justiça, documentos 3694445, 
3696239, 3696714 e 3702532, que indicam, respectivamente, a necessidade e a ine-
xistência de impedimentos legais, AUTORIZO:
1 - A  prorrogação  contratual por12 (doze) meses, sem reajuste,visando a permanên-
cia das empresas: Casamax Comercial e Serviços Ltda (Contrato n° 47/2020) ,  A3 
Terraplenagem e Engenharia Eireli (Contrato nº 48/2020) ,  Converd Construção Civil 
Eireli (Contrato nº 52/2020)  e  Gramacon Comércio de Grama e Materiais de Constru-
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ção LTDA (Contrato nº 53/2020) ,  referente à locação de máquinas e caminhões, a con-
tar de  12/04/2021  para as empresas A3 Terraplenagem e Engenharia Eireli, Casamax 
Comercial e Serviços Ltda e Converd Construção Civil Eireli, e a contarde  13/04/2021 
 para a empresa Gramacon Comércio de Grama e Materiais de Construção LTDA.
2 - A despesa decorrente, no valor total de R$ 49.839.028,80 (quarenta e nove milhões, 
oitocentos e trinta e nove mil, vinte e oito reais e oitenta centavos),sendo para o exer-
cício de 2021 o valor de R$ 37.379.271,60 (trinta e sete milhões, trezentos e setenta 
e nove mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos), conforme indicado e 
justifi cado no documento 3603639 e3 603661, e aprovado pelo Comitê Gestor no 
documento 3659168; 
Sendo o valor para cada contrato:
-  GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA. ,  lote   01 : R$ 5.794.488,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e quatro 
mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), sendo para 2021 o valor de R$ 4.345.866,00 
(quatro milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e seis re-
ais);-  CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. ,  lote   02 : R$ 24.896.160,00 
(vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e sessenta reais), sendo 
para 2021 o valor de R$ 18.672.120,00 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e doismil 
e cento e vintereais);
-  A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - EIRELI ,  lote   03 : R$ 9.048.412,80 
(nove milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e oitenta centavos), sen-
do para 2021 o valor de R$ 6.786.309,60 (seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil, 
trezentos e nove reais e sessenta centavos); e
-  CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ,  lote   04 : R$ 10.099.968,00 (dez mi-
lhões, noventa e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais), sendo para 2021 o valor 
de R$ 7.574.976,00 (sete milhões, quinhentos e setenta e quatro mil e novecentos e 
setenta e seisreais);
3 - Publique-se. Após, à SMJ - Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria 
de Licitações e Contratos, para formalização do Termo Contratual próprio, ocasião 
em que deverão ser adotadas as providências indicadas pela SMJ, e posteriormente, 
devolva-se este processo a esta Secretaria de Serviços Públicos para acompanhamento 
e demais providências.
 

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 DESPACHO   
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/10/58901(PMC.2020.00051609-71)
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CONTRATADA: CONSORCIO CORREDOR BRT - CAMPINAS - CNPJ: 
26.896.355/0001-02
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
CAMPO GRANDE, OURO VERDE E PERIMETRAL NO PADRÃO BUS RAPID 
TRANSIT - BRT
Em atendimento ao contido em cláusula 3ª. do Termo de Contrato nº 015/17, após 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Infra-estrutura - doc3049181e das com-
petências conferidas pelo Art. 2º, Parágrafo Segundo, do Decreto Municipal nº 
17.880/2013, AUTORIZO o reajuste contratual do processo em epígrafe, a partir de 
setembro/2020 no percentual de 20,205% à empresa CONSORCIO CORREDOR 
BRT - CAMPINAS - CNPJ:26.896.355/0001-02 - LOTE 1 no valor estimado de R$ 
3.236.110,37(Três Milhões Duzentos e Trinta e Seis Mil Cento e Dez Reais e Trinta e 
Sete Centavos), bem como, os demais tramites administrativos pertinentes previstos 
no Decreto nº 15.291/2005 art.22.
Publique-se.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
  

 DESPACHO 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/10/58901(PMC.2020.00051609-71)
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CONTRATADA: CONSTRUCAP CCPS ENG. E COMERCIO S/A - CNPJ: 
61.584.223/0001-38
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
CAMPO GRANDE, OURO VERDE E PERIMETRAL NO PADRÃO BUS RAPID 
TRANSIT - BRT
Em atendimento ao contido em cláusula 3ª. do Termo de Contrato nº 016/17, após 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Infra-estrutura - doc3049181e das com-
petências conferidas pelo Art. 2º, Parágrafo Segundo, do Decreto Municipal nº 
17.880/2013, AUTORIZO o reajuste contratual do processo em epígrafe, a partir de 
setembro/2020 no percentual de 20,205% à empresa CONSTRUCAP CCPS ENG. 
E COMERCIO S/A - CNPJ:61.584.223/0001-38 - LOTE 2 no valor estimado de R$ 
5.225.077,04(Cinco Milhões Duzentos e Vinte e Cinco Mil Setenta e Sete Reais e 
Quatro Centavos), bem como, os demais tramites administrativos previstos no Decre-
to nº 15.291/2005 art.22.
Publique-se.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
  

 DESPACHO 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/10/58901(PMC.2020.00051609-71)
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CONTRATADA:COMPEC GALASSO ENG CONSTRUÇÃO LTDA-CNPJ: 
09.033.330/0001-58
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
CAMPO GRANDE, OURO VERDE E PERIMETRAL NO PADRÃO BUS RAPID 
TRANSIT - BRT
Em atendimento ao contido em cláusula 3ª. do Termo de Contrato nº 018/17, após 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Infra-estrutura - doc3049181e das com-
petências conferidas pelo Art. 2º, Parágrafo Segundo, do Decreto Municipal nº 
17.880/2013, AUTORIZO o reajuste contratual do processo em epígrafe, a partir de 
setembro/2020 no percentual de 20,205% à empresa COMPEC GALASSO ENG E 
CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ:09.033.330/0001-58 - LOTE 3 no valor estimado de 
R$ 3.296.591,16(Três Milhões Duzentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Noventa 
e Um Reais e Dezesseis Centavos), bem como, os demais tramites administrativos 

pertinentes previstos no Decreto nº 15.291/2005 art.22.
Publique-se.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
  

 DESPACHO   
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/10/58901 (PMC.2020.00051609-71)
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CONTRATADA: CONSORCIO BRT - CAMPINAS - CNPJ: 27.007.738/0001-37
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DOS CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
CAMPO GRANDE, OURO VERDE E PERIMETRAL NO PADRÃO BUS RAPID 
TRANSIT - BRT
Em atendimento ao contido em cláusula 3ª. do Termo de Contrato nº 017/17, após pa-
recer técnico da Secretaria Municipal de Infra-estrutura - doc3049181e das competên-
cias conferidas pelo Art. 2º, Parágrafo Segundo, do Decreto Municipal nº 17.880/2013, 
AUTORIZO o reajuste contratual do processo em epígrafe, a partir de setembro/2020 
no percentual de 20,205% à empresa CONSORCIO BRT - CAMPINAS - CNPJ: 
27.007.738/0001-37 - LOTE 4 no valor estimado de R$ 4.065.498,87(Quatro Milhões 
Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), 
bem como, os demais tramites administrativos pertinentes previstos no Decreto nº 
15.291/2005 art.22.
Publique-se.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO: 2021000379
Interessado: NOVA GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA. 
Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sis-
tema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação: 
1- Inserir informações a respeito das mudas a serem transplantadas no Laudo de Ca-
racterização de Vegetação e PUA. Todas as plantas com DAP superior a 5 cm necessi-
tam de autorização ambiental pra realização do transplantio.
2- Se possível inserir o TAC, que motivou a realização da obra ai processo. 

Os documentos solicitados devem ser inseridos no campo de "Documentação comple-
mentar". Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do e-mail luiz.fonseca@
campinas.sp.gov.br 
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 LUIZ FERNANDO SOARES FONSECA 

 Engeneiro Agrônomo 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

 Solicitação: 2021000341
Empreendimento: Cambui Empreendimentos e Participações Ltda
Favor apresentar os seguintes documentos no prazo de 20 dias, após publicação: 
1. Projeto Simplifi cado completo;
2. Reapresentar projeto de drenagem de águas pluviais legível, comprovando atendi-
mento à Lei Estadual 12.526/2007, bem como captação e direcionamento, para caixa 
de retardo, do volume de água pluvial incidente sobre as áreas impermeáveis;
3. Compatibilizar as informações de permeabilidade de solo apresentadas no RAI, 
uma vez que estão divergentes.
4. Reapresentar RAI complementando-o com os itens 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5, 6.7 e 8.1 
do Anexo do Termo de Referência do RAI. (Resolução SVDS 07/2020);
5. ART referente ao projeto de drenagem de águas pluviais. 
Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável através do e-mail lindenberg.casimiro@campinas.
sp.gov.br 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 LINDENBERG C. DAMASCENO 

 Engenheiro Ambiental 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 
CAMPINAS - EMDEC S/A 

CNPJ: 44.602.720/0001-00 NIRE: 35300022581   
  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados os Senhores Acionistas da EMPRESA MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DE CAMPINAS - EMDEC, nos termos do artigo 17 do Estatuto 
Social, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que irá se 
realizar no dia  30 de abril de 2021 às 10h00 , nas dependências de sua sede social, 
situada na Rua Salles de Oliveira, nº 1.028, Vila Industrial, Campinas/SP, a fi m de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  I.   Assembleia Geral Ordinária: 
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório 
da Administração e das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, acompanha-
das dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao 
exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020 e deliberação sobre o resultado do 
exercício;
b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fi xação da respectiva remuneração;
c) Fixação da remuneração anual dos Administradores, Conselho Fiscal e do Comitê 
de Auditoria.
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 II.   Assembleia Geral Extraordinária: 
a) Aprovação do novo Estatuto Social da EMDEC (adequação à Lei 13.303/16);
b) Assuntos gerais.
 

 JURANDIR FERNANDO RIBEIRO FERNANDES 
 Presidente do Conselho de Administração 

  

 EXTRATO DE CONTRATO   
 Contrato nº 008/2021 - Protocolo nº 113/2020 - Pregão Eletrônico nº 001/2021 - 
Contratante: EMDEC S/A - Contratada:  SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  
- CNPJ: 03.874.953/0001-77 - Objeto: fornecimento de materiais para manutenção 
em rede subterrânea e aérea de instalações Semafóricas (Lote 1). Valor Total: R$ 
99.600,00 - Prazo: 6 (seis) meses, contados a partir da data da publicação do extrato 
no Diário Ofi cial do Município - Data de assinatura: 15/04/2021.
 

 DIVISÃO DE COMPRAS   
  

 EXTRATO DE CONTRATO   
 Contrato nº 009/2021 - Protocolo nº 113/2020 - Pregão Eletrônico nº 001/2021 - Contra-
tante: EMDEC S/A - Contratada:  ELÉTRICA TI EIRELI  - CNPJ: 25.041.538/0001-
75 - Objeto: fornecimento de materiais para manutenção em rede subterrânea e aérea 
de instalações Semafóricas (Lote 2). Valor Total: R$ 34.000,00 - Prazo: 6 (seis) meses, 
contados a partir da data da publicação do extrato no Diário Ofi cial do Município - 
Data de assinatura: 15/04/2021.
 

 DIVISÃO DE COMPRAS   
  

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO   
 Aditamento nº 03 ao Contrato nº 016/2018 - Protocolo nº 103/2018, Pregão Presencial 
nº 009/2018 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada:  BAÚ MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO E CAÇAMBAS LTDA - ME , CNPJ nº 04.361.840/0001-30 - Objeto do 
Aditamento: prorrogação de prazo por 12 meses a partir de 28/05/2021 - Do Valor: R$ 
9.600,00 - Data de assinatura: 12/04/2021. 

 DIVISÃO DE COMPRAS   

 COMUNICADO   
 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A comunica que se en-
contra publicado em seu site www.emdec.com.br o  ESCLARECIMENTO nº 01 
 referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2021, protocolo SEI nº 2021.00000568-91 - 
 Contratação de empresa especializada no fornecimento de balizadores de solo e 
parafusos para fixação.  Em: 15/04/2021  

 DIVISÃO DE COMPRAS   

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

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E 
HOMOLOGAÇÃO   

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  33/2021 
 PROTOCOLO   Nº   HMMG.2020.00001091-61 
 OBJETO:  Registro de Preços de agulhas diversas (agulhas de punção e intra-óssea). 
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e nas observações feitas pelo senhor 
Pregoeiro, resolvo:
 1)  Informar que o pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os itens 04 e 06 por não haver 
propostas com preços em condições de aceitabilidade;
 2) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 33/2021  adjudicando o objeto em epígra-
fe às Empresas abaixo especifi cadas:
 -  UniT - Indústria, Comércio, Importação e Exportação Limitada - EPP  para o 
item 01 (R$ 20,40);
 - Aduna Comércio, Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Eireli - 
EPP  para o item 02 (R$ 22,44);
 - All  Solutions Medical - Produtos Médicos Hospitalares Ltda.  para os itens 03 (R$ 
780,00) e 05 (R$ 780,00);
A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, 
arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal 
da Empresa para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de SEDEX 
no prazo de 03 (três) dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos 
contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ) encaminhado à Rede Mário 
Gatti na área de Expediente localizada no térreo do Complexo Administrativo Dr. 
René Penna Chaves Filho, à Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, 
CEP: 13036-902, Campinas/SP. 
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI 

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

 RATIFICAÇÃO   
  HMMG.2021.00000422-45 
 Assunto:  A  quisição de válvulas exalatória e diafragma para válvula exalatória 
covid 19. 
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações 
precedentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica doc.3712277, que não 
apresenta óbices à pretensão,
 RATIFICO 
1 - A contratação emergencial da empresa DI Serviços de Manutenção de Aparelhos 
Eletro Médicos Ltda, CNPJ 35.901.833/0001-08 para aquisição de 20 (vinte) válvulas 
exalatória autoclavável, com valor total de R$ 1.232,80 (um mil duzentos e trinta 
e dois reais e oitenta centavos) e a empresa Datrix Com. e Manutenção de Equipa-
mentos Hospitalares,CNPJ 06.135.469/0001-14 para aquisição de 40 (quarenta) dia-
fragma para válvula exalatória, com valor total de R$540,00 (quinhentos e quarenta 
reais),com fulcro no inciso IV, artigo 24 da Lei Federal 8666/93;
2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 1.772,80 (um mil setecentos e setenta e 
dois reais e oitenta centavos). 
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI  

 Diretor Presidente da Rede Dr. Mário Gatti 

 EXTRATOS   
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 Processo nº:  HMMG.2020.00001360-53.  Modalidade:  Pregão Eletrônico nº 014/2021. 
Ata de Registro de Preços.  Objeto  :   Registro de Preços de material hospitalar (coletores 
diversos).  Empresa:  MARINGÁ HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS EIRELI.  CNPJ:  07.396.733/0001-36. Item 03- R$4,19. 
 Prazo:  O preço registrado tem validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da 

Ata de Registro de Preços.  Data de início : 14/04/2021.

 TERMO DE ADITAMENTO 
 Protocolo nº   1631/2018.  Modalidade:  Pregão Eletrônico nº 022/2018.  Objeto : Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de Limpeza Hospitalar / Assemelhados, 
com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais e 
equipamentos, conforme especifi cações estabelecidas no Edital e seus anexos.  Termo de 
Aditamento:  n° 096/2021.  Contratada : PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS - EIRELI.  CNPJ:  12.066.450/0001-66.  Aditamento:  O Contrato tem neste ato adita-
mento de 13,27% sobre o valor total inicial da contratação, correspondente ao valor de R$ 
3.110.032,80 (três milhões, cento e dez mil, trinta e dois reais e oitenta centavos).  Valor do 
Contrato Atualizado:  R$ 26.775.885,05.  Assinatura : 09/04/2021.

 Protocolo nº   913/2017.  Modalidade:  Pregão Eletrônico nº 16/2018.  Objeto : Contrata-
ção de empresa para prestação de serviço de iodoterapia, cintilografi a e densitometria, 
conforme anexo I edital.  Termo de Aditamento:  n° 087/2021.  Contratada : CENDI-
CAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS LTDA.  CNPJ:  48.174.874/0001-
91.  Aditamento:  O Contrato tem neste ato sua vigência prorrogada pelo prazo de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de 25 de abril de 2.021.  Valor do Contrato 
Atualizado:  R$ 391.224,96.  Assinatura : 07/04/2021.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI  

 Diretor Presidente da Rede Dr. Mário Gatti 
 DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

 DIRETOR ADMINISTRATIVO REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 TERMO ADITIVO N° 001/2021 AO CONTRATO Nº 021/2020 
 REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 00094/2021 - PROCESSO SEI 

IMA.2020.00001240-47 
  FINALIDADE:  Alteração de endereço e acréscimo do valor contratual.  OBJETO:  
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços diários e ininterrup-
tos de segurança e vigilância patrimonial desarmada, nas dependências da IMA, situa-
da na Rua Bernardo de Sousa Campos nº 42, Praça Dom Barreto, Bairro Ponte Preta, 
Campinas-SP, e/ou em outro endereço solicitado pela empresa, dentro do município de 
Campinas/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instru-
mento.  EMPRESA:  LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRE-
LI.  CNPJ:  30.044.178/0001-03. Conforme Contrato Social consolidado e registrado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 04/11/2020, fi ca alterado o en-
dereço da LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, para Rua 
São Caio, nº 47, Bairro Parque São Lucas, município de São Paulo/SP - CEP 03.238-
020.  VALOR GLOBAL:  Por solicitação da Gerência Administrativa, através do Me-
morando Interno GA 010/2021, e nos termos do Parecer Jurídico nº 016/2021, haverá 
o acréscimo quantitativo do objeto, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), 
referente ao 01 (um) posto 12 X 36 diurno, sendo o valor estimado a ser acrescido de R$ 
49.121,64 (quarenta e nove mil e cento e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) 
referente ao período de 06 (seis) meses inteiros e um mês proporcional de 21 (vinte e 
um) dias (Abril/2021 até o fi nal da vigência do atual contrato). Desta forma, o valor 
global que é de R$ 286.996,92 (duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis 
reais e noventa e dois centavos),passará a ser de R$ 336.118,56 (trezentos e trinta e seis 
mil e cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)
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POSTO 1: DAS 
06:00 ÀS 18:00 R$ 7.342,67 R$ 5.065,62 R$ 

49.121,64
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 GERÊNCIA JURÍDICA   

  

 CONVOCAÇÃO 
 Concurso Público 001/2018 

 Convocamos a Sra.  THAINA CARVALHO FELETTE , portadora do  RG: 48.636.831-
2 , a comparecer no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar da data da publicação desta 
convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Bernar-
do de Sousa Campos, nº 42 - Praça Dom Barreto - Bairro Ponte Preta - Campinas - SP, 
para tratar da sua admissão ao cargo  Advogada Jr. , para o qual foi aprovada em  5º  lugar 
no Concurso Público  IMA 001/2018  desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não 
comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga. 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 CPNJ Nº 46.119.855/0001-37   
  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Estão convocados os senhores Acionistas da  Sociedade de Abastecimento de Água 
e Saneamento S/A - SANASA Campinas,  a se reunirem em Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 09h, no auditório 
Capivari, na sede social da empresa, situada na Avenida da Saudade nº 500, Ponte 
Preta, Campinas (SP), a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
  I - Assembleia Geral Ordinária:  
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório 
da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos 
Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social 
fi ndo em 31 de dezembro de 2020.
b) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social fi ndo em 31 de dezem-
bro de 2020, e a distribuição de dividendos.
c) Fixação da remuneração global anual dos Administradores, membros do Conselho 
Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário.
d) Proposta de alteração de jornal para publicações legais da Companhia.
  II - Assembleia Geral Extraordinária:  
a) Proposta de alterações no Estatuto Social.

Campinas, 13 de abril de 2021   
 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   
  



24 Campinas, sexta-feira, 16 de abril de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2021/63  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DE MOTO-
RES INDUSTRIAIS PARA PORTÕES DESLIZANTES, INCLUINDO SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 30/4/2021 e início 
da disputa de preços dia 30/4/2021 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). 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 EDITAL Nº 06/2021 - REMOÇÃO DE RESTOS MORTAIS 
EM QUADRA GERAL   

 Por meio do presente edital, originado do Processo Eletrônico SEI nº. SE-
TEC.2020.00000910-17, Memorando doc. SEI nº 3699768, os familiares dos sepulta-
dos no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, Quadra, Sepultura e períodos 
abaixo indicados, fi cam  CONVOCADOS  a comparecer na Administração da SETEC, 
localizada na Praça Voluntários de 32, s/nº, Swift, Campinas/SP, no prazo de até 30 
(trinta) dias a contar da última publicação deste, para reclamarem os respectivos restos 
mortais, conforme o artigo 16, § 1º do Decreto Municipal nº 6262/80, que regulamen-
tou o funcionamento dos cemitérios municipais. Após esse prazo, os restos mortais 
serão removidos para o OSSUÁRIO GERAL.
Quadra:  32 (trinta e dois) 
Sepulturas:  944  a  960 
Sepultados no período de  23/03/2018  a  26/03/2018 
 

 Campinas, 13 de abril de 2021 
 ANDRÉ ASSAD MELLO 

 Presidente-SETEC 
  

 EDITAL Nº 07/2021 - REMOÇÃO DE RESTOS MORTAIS 
EM QUADRA GERAL   

 Por meio do presente edital, originado do Processo Eletrônico SEI nº. SE-
TEC.2021.00000174-88, Memorando doc. SEI nº 3699708, os familiares dos sepulta-
dos no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, Quadra, Sepultura e períodos 
abaixo indicados, fi cam  CONVOCADOS  a comparecer na Administração da SETEC, 
localizada na Praça Voluntários de 32, s/nº, Swift, Campinas/SP, no prazo de até 30 
(trinta) dias a contar da última publicação deste, para reclamarem os respectivos restos 
mortais, conforme o artigo 16, § 1º do Decreto Municipal nº 6262/80, que regulamen-
tou o funcionamento dos cemitérios municipais. Após esse prazo, os restos mortais 
serão removidos para o OSSUÁRIO GERAL.
Quadra:  30 (trinta) 
Sepulturas:  459  a  559 
Sepultados no período de  23/03/2017  a  13/04/2017 
 

 Campinas, 13 de abril de 2021 
 ANDRÉ ASSAD MELLO 

 Presidente-SETEC 
  

 EXTRATO - CONTRATO DE CONCESSÃO   
  CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 09/2021 ;  PROCESSO ADMINISTRATIVO 
SEI Nº SETEC.2019.00000419-16 ;  Objeto:  CONCESSÃO COMUM PARA PRES-
TAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CREMAÇÃO DE CORPOS CADAVÉRI-
COS HUMANOS E AFINS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, CONTEMPLANDO 
REFORMA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO e EXPLORAÇÃO DO 
SISTEMA EXISTENTE;  Concedente:  SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS; 
 Concessionária:  MEMORIAL BOM PASTOR SPE S.A.; CNPJ: 38.261.498/0001-
19;  CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 ;  Valor:  SEM ÔNUS PARA A SETEC;  Prazo 
da Concessão:  15 (QUINZE) ANOS, CONTADOS DA ORDEM DE INICIO DOS 
SERVIÇOS;  Data da assinatura:  15/04/2021.
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 ANDRÉ ASSAD MELLO 

 Presidente-SETEC 

 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS   
 O Presidente da Comissão Especial de Estudos, criada através do Requerimento nº 
92/2021, Processo 233.240, para analisar os impactos econômicos e sociais da pande-
mia do Coronavírus (COVID19) e retomada das atividades, convoca, nos termos do 
parágrafo único do art. 3º do Ato da Mesa nº 07/20, a 4ª Reunião dessa Comissão, a ser 
realizada no dia 19 de abril de 2021, segunda-feira, às 14 horas, em ambiente virtual, 
através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder Legislativo.
Informa que a reunião será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas, no 
facebook, no streaming do site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no Youtube. 
Esclarece que a população poderá participar da reunião através do e-mail comunica-
cao@campinas.sp.leg.br e pelo whatsapp nº (19) 97829.3776 e os vereadores poderão 
participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20. 
 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 LUIZ ROSSINI 

 Presidente da Comissão Especial de Estudos 
  

 COMUNICADOS DE VEREADORES E 13ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA   

  COMUNICADOS DE VEREADORES 
Comunicados dos senhores vereadores, das 9h às 10h.
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021, A SER 
REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL, TERÇA-FEIRA, ÀS 10H, POR MEIO DO SIS-
TEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA.  
  1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 263/20, Processo nº 233.200, de autoria do 
senhor Marcelo Silva, que "defi ne as atividades educacionais como serviços essenciais". 
Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade: favorável.
 2)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 8/21, Processo nº 233.260, de 

autoria do Prefeito Municipal, que "autoriza a venda de imóvel de propriedade da Prefei-
tura Municipal de Campinas, mediante licitação". Parecer da Comissão de Constituição e 
Legalidade: favorável.
 3)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 44/20, Processo nº 232.827, de 
autoria do Prefeito Municipal, com emendas, que "disciplina o Empreendimento Habitacio-
nal de Interesse Social - EHIS - COHAB, e dá outras providências". Parecer da Comissão de 
Constituição e Legalidade: favorável ao projeto e à emenda de fl s. 89-94.
 4)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 67/21, Processo nº 233.569, de autoria do 
Prefeito Municipal, que "autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções a entidades 
privadas sem fi ns econômicos visando à execução de programas, projetos e serviços para a 
execução da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade: favorável.
 5)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 57/21, Processo nº 233.555, de autoria da 
senhora Débora Palermo, com emendas, que "estabelece normas específi cas para a respon-
sabilização de proprietários ou possuidores de imóvel e frequentadores que participem de 
festas clandestinas durante a pandemia de covid-19 no município de Campinas e dá outras 
providências". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade: favorável ao projeto e à 
emenda de fl .16.
 6)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 8/21, Processo 
nº 233.746, de autoria da senhora Guida Calixto, que "concede Medalhas 'Laudelina de 
Campos Mello' a Angelina Rosa Almeida e a Eva Grecia dos Santos".
 7)  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 459/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer votos de aplauso para o dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo.
 8)  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 464/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer manifestação de pesar pelo falecimento da senhora Kikuko Tani-
guchi.
 9)  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 466/21, de autoria do senhor 
Luiz Rossini, que requer arquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 16/18, Processo 
nº 226.628, nos termos do art. 155 do Regimento Interno.
 10)  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 470/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Antonio Caprioli.
 11)  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 477/21, de autoria do senhor 
Filipe Marchesi, que requer votos de louvor pela passagem do 65º aniversário da Igreja 
Batista Vida Nova.
 12)  Turno único de discussão e votação da Moção nº 49/21, de autoria do senhor Paulo 
Bufalo, que apela à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para que inclua, na 
lista de distribuição dos chips 3G para acesso ao Centro de Mídias de Educação do Estado 
de São Paulo, os estudantes do diurno das escolas do Programa de Ensino Integral da Rede 
Estadual (PEI's) e alunos do Ensino Fundamental I, bem como um professor orientador em 
todas as unidades.
 13)  Turno único de discussão e votação da Moção nº 50/21, de autoria do senhor Luiz 
Rossini, que apela ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao Inep e ao 
Ministério da Saúde para que adotem as medidas necessárias para agilizar a segunda fase 
do Revalida 2020 e permitir o ingresso de profi ssionais médicos formados no exterior no 
Sistema Único de Saúde, para ajudar nas ações de enfrentamento da pandemia de covid-19.
 14)  Turno único de discussão e votação da Moção nº 51/21, de autoria do senhor Carmo 
Luiz, que apela à concessionária Rota das Colinas S.A., por melhorias nas saídas dos quilô-
metros 66 e 67 (vicinais) na Rodovia Santos Dumont (SP-075).
 15)  Turno único de discussão e votação da Moção nº 52/21, de autoria do senhor Gustavo 
Petta, que apela ao senhor governador do Estado de São Paulo, João Dória, para que inclua no 
plano de ações para vacinação contra a covid-19 pessoas em situação de rua.
 16)  Turno único de discussão e votação da Moção nº 53/21, de autoria do senhor Eduardo 
Magoga e outros, que apela ao presidente Jair Messias Bolsonaro pela criação de Decreto-
-Lei Emergencial para o combate à fome, estabelecendo que nas embalagens dos alimentos 
produzidos em nosso país, bem como dos importados, conste uma data para a comercialização 
e uma data para a doação de produtos com a validade superada, embora próprios e perfeitos ao 
consumo humano, por meio do selo "Brasil contra a fome".
 17)  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 490/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer votos de aplauso pelo dia 7 de abril, Dia do Jornalista.
 18)  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 491/21, de autoria dos senhores 
Carmo Luiz e Carlinhos Camelô, que requer manifestação de pesar pelo falecimento do 
senhor Angelo Perugini.
 1  9  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 498/21, de autoria da senhora 
Paolla Miguel, que requer manifestação de pesar pelo falecimento do prefeito do município 
de Hortolândia, Angelo Perugini.
 20  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 499/21, de autoria do senhor 
Professor Alberto, que requer manifestação de pesar pelo falecimento de Maria Teresa Bal-
do Sanches.
 21  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 500/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer arquivamento do Projeto de Lei nº 178/20, Processo nº 232.834, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno.
 22  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 502/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer arquivamento do Projeto de Lei nº 168/20, Processo nº 232.811, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno.
 23  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 503/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer arquivamento do Projeto de Lei nº 159/20, Processo nº 232.775, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno.
 24  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 504/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer arquivamento do Projeto de Lei nº 249/19, Processo nº 231.110, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno.
 25  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 505/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer arquivamento do Projeto de Lei nº 196/14, Processo nº 216.980, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno.
 26  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 507/21, de autoria do senhor 
Professor Alberto, que requer manifestação de pesar pelo falecimento da senhora Maristela 
Boscolo.
 27  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 508/21, de autoria do senhor 
Luiz Rossini, que requer votos de aplauso à equipe da 1ª Companhia do 35º Batalhão da 
Polícia Militar do Interior pelos serviços prestados no resgate de uma idosa com sinais de 
maus tratos no Jardim das Oliveiras.
 28  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 509/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer arquivamento do Projeto de Lei nº 111/19, Processo nº 229.902, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno.
 29  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 510/21, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que requer manifestação de pesar pelo falecimento do senhor José Antonio de 
Queiroz.
 30  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 511/21, de autoria do senhor 
Jorge Schneider, que requer votos de aplauso à senhora Catarina Neves pela participação 
no programa The Voice+.
 31  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 512/21, de autoria do senhor 
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Carmo Luiz, que requer votos de aplauso aos desenhistas pelo dia 15 de abril, Dia do De-
senhista.
 32  )  Discussão e votação de atas:
 32  .1)  Ata da 4ª Reunião Extraordinária de 2021, realizada em 3 de março.
 32  .2)  Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2021, realizada em 10 de março.
 32  .3)  Ata da 6ª Reunião Extraordinária de 2021, realizada em 11 de março.
 32  .4)  Ata da 7ª Reunião Extraordinária de 2021, realizada em 11 de março.
 32  .5)  Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 2021, realizada em 17 de março. 

 Campinas, 15 de abril de 2021 
 ZÉ CARLOS 

 Presidente 

 DIVERSOS 
 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
C.N.P.J.: 46.076.915/0001-81 - C.C.: 3423.14.42.0040-01001 - I.M.: 112222-3 

 

 
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
 
 
 
Aos administradores do 
 
CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC 
 
Campinas – SP 

 
 

Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, 
que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 

Base para opinião  
 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião sem ressalva. 

 
Ênfases 

 
PIS sobre folha de salários 
 
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por CEAK Centro Espírita Allan Kardec 
qualificado na inicial, contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas, 
objetivando o reconhecimento do direito de não se submeter à incidência tributária do 
PIS em razão da imunidade gozada, bem como a declaração do direito à compensação 
ou restituição dos valores recolhidos indevidamente. Sustenta como causa a 
inconstitucionalidade da exigência da exação em tela das entidades beneficentes de 
assistência social que atendam os requisitos legais. Houve sentença de procedência 
integral e publicada. Conforme a Consultoria jurídica do CEAK, não há risco, pois a 
matéria de direito quanto à imunidade que constou na sentença foi reconhecida pela 
PGFN nos embargos de declaração, bem como declarou que não irá recorrer dessa 
matéria. Portanto, o CEAK não está recolhendo o PIS desde outubro de 2015. Até 31 de 
dezembro de 2020 os valores não recolhidos não foram provisionados em face à 
procedência integral da causa. Adicionalmente a administração está solicitando da 
Receita Federal do Brasil a devolução de valores correspondentes a 5 anos (2010 a 
2015) no valor original de R$ 434.826 
 
COFINS 
  
Refere-se à processo do COFINS a recolher, e por conservadorismo, a incidência de 
valores a pagar do COFINS, está sendo feito em depósito Judicial, até o término do 
processo. 
 
Trata-se de uma ação ordinária ajuizada por entidade sem fins lucrativos e que presta 
serviços de assistência social buscando imunidade tributária em relação ao COFINS. O 
ente personalizado que deve figurar no polo passivo da demanda é a Receita Federal do 
Brasil, pessoa jurídica de direito público.  
Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções 
federais, através dos seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que 
pertencem.  
 
A Entidade está efetuando depósitos judiciais correspondentes a esse processo. Os 
montantes depositados até 31 de dezembro de 2020, foram de R$ 1.141.858. Esses 
valores encontram-se classificados no Realizável a Longo Prazo.  
 
Imobilizado – obras em andamento 
 

 
Conforme nota explicativa 6, o CEAK possui no balanço contábil consolidado, o valor de 
imóveis a custo de R$ 8.908.003. Deste montante o valor das obras em andamento, 
correspondem a R$ 3.993.650. Porém as obras já finalizadas precisam ser classificadas 
nas contas contábeis correspondentes de imóveis e operacionalmente é necessário a 
regularização documental. Conforme a administração, a posição atual das obras em 
andamento, é a seguinte: 
 
 
 
Efetuar levantamento de todas as obras em andamento, identificando a que se referem, 
se são obras com ou sem alterações de áreas construídas, se existe projeto aprovado, 
se há possibilidade de regularização ou não junto à Prefeitura Municipal de Campinas - 
PMC e Cartório de Registro de Imóveis, para em seguida tomar as providências mais 
adequadas, como proposto:  
 
a) Em relação às obras concluídas, com alteração de área construída e eventualmente 

já regularizada na PMC, a administração irá promover a regularização no respectivo 
cartório de RI, em seguida fazer o ajuste contábil; 
 

b) Em relação às obras concluídas, com alteração de área construída e sem 
possibilidade de regularização na PMC, por pendências relativas à posse do terreno 
junto à PMC, a administração irá contratar engenheiro habilitado para fazer as 
avaliações da construção, quanto à área construída e estanqueidade, emitindo o 
Laudo Técnico, com respectiva ART, se aprovada, em seguida fazer o ajuste 
contábil; 
 

c) Em relação às obras concluídas, sem alteração na área construída, mas cuja obra 
sob reforma já esteja regularizada na PMC e RI, a administração rá providenciar a 
emissão de documento pelo respectivo gestor, informado tal condição, em seguida 
fazer o ajuste contábil. 

 
O acima exposto era o planejamento da administração para o ano de 2020, mas devido 
à pandemia e excesso de demandas em algumas unidades, não foi possível realizar 
todo o trabalho, especialmente na Unidade Bambini, onde houveram muitas demandas 
de controles dos demais grupos do Imobilizado, aprimoramento do sistema de custos e 
implementação do sistema Mega.  
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 

 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
entidade. 

 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
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 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade.  

 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. 

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

financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 
 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 
 
 
 
São Paulo, 18 de março de 2021. 
 

 
CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC 
 
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em Reais 
 
 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 

O CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, fundado em 15 de setembro de 1938 é uma 
associação civil, de direito privado, e fins não econômicos ou lucrativos, religiosa, sócio 
educacional e beneficente de assistência social de duração indeterminada, com sede à Rua 
Irmã Serafina, nº 674 e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, registrada no 1º 
Cartório de Títulos e Documentos, sob o nº 284, em 17 de outubro de 1938. 

Tem por objetivos, conforme seu Estatuto Social registrado no 1º Cartório de Registro 
Pessoa Jurídica de Campinas sob nº 67.270. 

I. O estudo, a prática e a difusão do Espiritismo em seu tríplice aspecto – filosófico, 
científico e religioso – com base nas obras da codificação kardequiana.  

II. Realizar, gratuitamente, ações socioassistenciais de atendimento de forma 
continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de 
programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou 
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco 
social e pessoal. 

III. Ofertar a primeira etapa da educação básica, de acordo com as metas e diretrizes do 
Plano Nacional de Educação e padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da 
Educação – MEC. 

IV. Promover gratuitamente, programas e ações nas áreas de esportes, educação, 
cultura, lazer, meio ambiente, assistência e prevenção à saúde. 

 
As atividades finalísticas desenvolvidas pelo CEAK através de suas unidades filiais, de 
Assistência Social e Educação Infantil cumprem o princípio da universalidade sem qualquer 
contraprestação dos usuários, atendendo integralmente às normativas vigentes e a conduta 
doutrinária espírita. 
 
 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária 
brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC PME, e especificamente a ITG 2002 (R1), aplicável a 
entidades sem finalidade de lucros e demais disposições complementares. 
 
 

 
 

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 
 
a) Moeda funcional e de apresentação  
 

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional       
da Entidade. 

 
b) Apuração das receitas e despesas 
 

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de 
exercícios.  

 
c) Estimativas contábeis 
 

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos, passivos, e outras transações. As demonstrações incluem, 
portanto, estimativas referentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Os 
resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 

 
d) Instrumentos financeiros 
 

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações. 

 
e) Ativos circulantes e não circulantes 
 

Disponibilidades – caixa e equivalentes de caixa 

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre 
movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação 
no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. 

 
  Aplicações financeiras 
 

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas 
dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 
 

    Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 

As contas a receber são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é 
calculada por valor suficiente para cobrir eventuais perdas desses créditos. Não foi 
necessário constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa, pois a administração 
estima que as contas a receber são realizáveis. 

 
 
 
    Estoques  
 

São avaliados por custo médio de aquisição, e havendo evidência e necessidade, 
ajustados ao valor de realização. 

 
    Ativo imobilizado 

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de 
operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.  
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens.  

 
    Ativo Intangível 

 
Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados 
à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com 
vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período 
estimado de benefício econômico. 

     
f) Passivos circulantes e não circulantes 
 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data 
do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda 
e o risco de cada transação.  
 

    Provisões 
 

As provisões são reconhecidas, quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso 
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
 

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Com restrição 
 2020  2019

    
Aplicações em fundos de investimentos e CDB 790.907  732.548 
Total 790.907  732.548 
 

Sem restrição    
 2020  2019

    
Aplicações em fundos de investimentos e CDB 7.389.281  8.424.590 
Total 7.389.281  8.424.590 
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5. ESTOQUES 

 
 2020  2019 
    
Produtos próprios para venda – Bambini 512.979  381.210 
Produtos próprios para venda – Editora 830.737  909.453 
Produtos de terceiros para venda – livraria 122.757  122.856 
Produtos recebidos por doação (Bazar Tudo Serve) 310.825  320.268 
Produtos de terceiros para venda – Cantina 3.212  6.058 
Almoxarifado / material de expediente 526.322  522.489 
Total 2.306.832  2.262.334 
 
 
6. IMOBILIZADO 

 
 2020  2019 
    
Imóveis 8.908.003  8.544.805 
Máquinas e Equipamentos 3.567.943  3.668.169 
Móveis e Utensílios 893.441  787.511 
Veículos  460.261  502.319 
Computadores e Periféricos 619.469  774.188 
Depreciações (4.101.625)  (4.417.768) 
Total 10.347.492  9.859.224 

 
 
7. INTANGÍVEL 
 

 2020  2019 
    
Softwares / licença de uso 126.558   417.937  

Marcas e Patentes 6.905   7.923  

Direitos Autorais 17.906   17.906  

Direito de uso de linha telefônica -   4.905  

Amortizações (124.082)  (122.903) 
Total 27.287  325.768 

 
8. FORNECEDORES 
 

 2020  2019 
    
Matérias Primas 1.245.392   891.663  
Mercadorias de Revenda 225.322   67.831  
Materiais de Consumo 125.809   97.343  
Serviços 141.023   159.049  
Produtos da editora -   67.567  
Produtos da livraria 242   49.786  
Outras contas a pagar 118.734   169.458  
Total 1.856.522  1.502.697 

 

9. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 
 

 2020  2019 
   
PIS  -  - 
Processo – COFINS 1.261.121  662.912 
Outros processos trabalhistas, cíveis e tributários. 628.937  468.353 
Total 1.890.058  1.131.266 

 
PIS sobre folha de salários 
 
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por CEAK Centro Espírita Allan Kardec 
qualificado na inicial, contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas, 
objetivando o reconhecimento do direito de não se submeter à incidência tributária do PIS 
em razão da imunidade gozada, bem como a declaração do direito à compensação ou 
restituição dos valores recolhidos indevidamente. Sustenta como causa a 
inconstitucionalidade da exigência da exação em tela das entidades beneficentes de 
assistência social que atendam os requisitos legais. Houve sentença de procedência integral 
e publicada. Conforme a Consultoria jurídica do CEAK, não há risco, pois a matéria de direito 
quanto à imunidade que constou na sentença foi reconhecida pela PGFN nos embargos de 
declaração, bem como declarou que não rá recorrer dessa matéria. Portanto, o CEAK não 
está recolhendo o PIS desde outubro de 2015. Até 31 de dezembro de 2020 os valores não 
recolhidos não foram provisionados em face à procedência integral da causa. 
Adicionalmente a administração está solicitando da Receita Federal do Brasil a devolução de 
valores correspondentes a 5 anos (2010 a 2015) no valor original de R$ 434.826 
 
COFINS 
  
Refere-se à processo do COFINS a recolher, e por conservadorismo, a incidência de valores 
a pagar do COFINS, está sendo feito em depósito Judicial, até o término do processo. 
 
Trata-se de uma ação ordinária ajuizada por entidade sem fins lucrativos e que presta 
serviços de assistência social buscando imunidade tributária em relação ao COFINS. O ente 

 
personalizado que deve figurar no polo passivo da demanda é a Receita Federal do Brasil, 
pessoa jurídica de direito público.  
Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções 
federais, através dos seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que 
pertencem.  
 
A Entidade está efetuando depósitos judiciais correspondentes a esse processo. Os 
montantes depositados até 31 de dezembro de 2020, foram de R$ 1.261.120. Esses valores 
encontram-se classificados no Realizável a Longo Prazo.  
 
Outros processos 
 
O CEAK possui outros processos, principalmente trabalhistas, com estimativa de perdas 
classificadas como “Remoto” e “Possível”. O reconhecimento de provisão é determinado 
apenas por estimativas classificadas como “Provável”. 
Em decorrência de um processo classificado como "Provável" reconhecemos o valor 
apresentado pelo advogado e provisionamos.  
 
10. APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 
 
11. DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 

 
11.1 Área da Assistência Social 
 
A entidade recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas 
destinadas à Área da Assistência Social: 
 

 2020  2019 
    
Contribuições de Associados 8.835  81.387 
Donativos em Espécie 49.003  97.575 
Donativos Pessoa Física 15.859  53.711 
Donativos Pessoa Jurídica -  7.622 
Donativos – Tudo Serve -  - 
Donativos EE – Danos Fenômeno climático -  - 
TOTAL Doações e Contribuições – Área da Assistência Social 73.697  240.295 

 
11.2 Área da Educação 
 
A entidade recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas 
destinadas à Área da Educação: 
 

 2020  2019 
    
Contribuições de Associados 7.380  13.540 
Donativos Pessoa Física 12.352  12.930 
Donativos Pessoa Jurídica -  1.000 
TOTAL Doações e Contribuições – Área da Educação 19.732  27.470 

 
11.3 Área Doutrinária 
 
A entidade recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas 
destinadas à Área Doutrinária: 
 

 2020  2019 
    
Contribuições de Associados 329.932  240.480 
Donativos em Espécie 79.853  79.307 
Donativos Pessoa Física 119.557  62.371 
Donativos Pessoa Jurídica 8.665  33.283 
TOTAL Doações e Contribuições – Área Doutrinária 538.007  415.441 

 
 
11.4 Área Geradora de Recursos 
 
A entidade recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas 
destinadas à Área Geradora de Recursos: 
 

 2020  2019 
    
Contribuições de Associados    
Donativos Pessoas Físicas – Bazares 1.016.608  2.400.591 
TOTAL Doações e Contribuições – Área Geradora de 
Recursos 1.016.608 

 
2.400.591 

 

12. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES  
 

Assistência Social 
 
Para atender aos requisitos da legislação vigente - Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 
8.242/2014, o CEAK aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, nas áreas da 
Assistência Social e Educação, conforme segue: 
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Área da Assistência Social – Exercício 2020 

Filial Serviço executado 
Nº de 

pessoas 
atendidas 

Despesas 
realizadas com 

Recursos 
Públicos (R$) 

Despesas 
realizadas 

com 
Recursos 

Próprios (R$) 

Educandário Eurípedes 256.261 472,901 256.261 387.875 

Educandário Eurípedes - 791.924 - 791.924

Instituto Popular Humberto 
de Campos 

- 301.070 - 280.383 

 256.261 1.565.895 
Valor Total de Recursos Aplicados nas despesas Atividades-fim 

da Área da Assistência Social 1.822.156 
 

O CEAK aplicou em 2020, portanto, em gratuidade na Área da Assistência Social, o 
montante de R$ 1.565.895 que corresponde a 86% do custo para execução dos serviços 
da Área e atendeu 387 pessoas nos serviços supramencionados, correspondendo a R$ 
4.046 per capita custeados com recursos próprios. 
 

Área da Assistência Social – Exercício 2019 

Filial Serviço executado 
Nº de 

pessoas 
atendidas 

Despesas 
realizadas 

com 
Recursos 
Públicos 

(R$) 

Despesas 
realizadas 

com 
Recursos 
Próprios 

(R$) 

Educandário Eurípedes SCFV – PSB1 395 248.803 1.348.352 

Educandário Eurípedes Socio aprendizagem 95 - 1.223.767 

Instituto Popular Humberto 
de Campos SCFV - PSB 123 - 891.222 

613 248.803 3.463.341 
Valor Total de Recursos Aplicados nas despesas Atividades-fim 

da Área da Assistência Social 3.712.144 

 
O CEAK aplicou em 2019, portanto, em gratuidade na Área da Assistência Social, o 
montante de R$ 3.463.341 que corresponde a 93% do custo para execução dos serviços 
da Área e atendeu 613 pessoas nos serviços supramencionados, correspondendo a R$ 
5.650 per capita custeados com recursos próprios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SCFV – PSB – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Proteção Social Básica. 

 

Área da Educação – Exercício 2020 

Filial Serviço executado 
Nº de 

pessoas 
atendidas 

Despesas 
realizadas 

com 
Recursos 
Públicos 

(R$) 

Despesas 
realizadas com 

Recursos 
Próprios (R$) 

Educandário Eurípedes Educação infantil 231 941.860 82.218 

Creche Gustavo 
Marcondes Educação Infantil 100 609.318 98.483 

Instituto Popular Humberto 
de Campos Educação infantil 90 522.654 95.789 

 2.073.832 276.490 
Valor Total de Recursos Aplicados nas despesas Atividades-fim 

da Área da Educação 2.350.322 
 

 
O CEAK aplicou em 2020, portanto, em gratuidade na Área da Educação, o montante de R$ 
276.490 que corresponde a 12% do custo para execução dos serviços da Área e atendeu 
421 pessoas nos serviços supramencionados, correspondendo a R$ 656,74 per capita, 
custeados com recursos próprios. 
 

Área da Educação – Exercício 2019 

Filial Serviço executado 
Nº de 

pessoas 
atendidas 

Despesas 
realizadas 

com 
Recursos 
Públicos 

(R$) 

Despesas 
realizadas com 

Recursos 
Próprios (R$) 

Educandário Eurípedes Educação infantil 231 1.072.770 486.751 

Creche Gustavo 
Marcondes Educação Infantil 108 565.065 361.941 

Instituto Popular Humberto 
de Campos Educação infantil 90 525.664 447.996 

429 2.163.499 1.296.688 
Valor Total de Recursos Aplicados nas despesas Atividades-fim 

da Área da Educação 3.460.187 

 
O CEAK aplicou em 2019, portanto, em gratuidade na Área da Educação, o montante de R$ 
1.296.688 que corresponde a 37% do custo para execução dos serviços da Área e atendeu 
429 pessoas nos serviços supramencionados, correspondendo a R$ 3.023 per capita, 
custeados com recursos próprios. 
 

Gratuidade Aplicada 
(nos termos da Lei Federal nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014) 

 2020 2019 

Área da Assistência Social 1.565.895 3.463.342 
Área da Educação 276.490 1.296.688 

Total aplicado em gratuidade 1.842.385 4.760.030 

13. SUBVENÇÕES E PARCERIAS 

Nos anos de 2020 e 2019, o CEAK recebeu recursos públicos, para aplicação na área da 
Assistência Social, conforme segue: 

Área da Assistência Social 

RECURSOS PÚBLICOS 

Fonte e Modalidade Objeto 

2020 
Público 

beneficiado 
e Valor 

2019 
Público 

beneficiado 
e Valor 

FMAS2 
Termo de Colaboração 

Execução do serviço socioassistencial pela Filial 
Educandário Eurípedes, que integra o Sistema 
Único de Assistência Social do Município de 
Campinas, no âmbito da Rede de Proteção 
Social, apoiados pelo Município, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Segurança Alimentar – SMASA. 

    287.217 305.339 

TOTAL de Recursos Públicos 287.217 305.339 

 

Nos anos de 2019 e 2020, o CEAK recebeu recursos privados, para aplicação na área da 
Assistência Social, conforme segue: 

Área da Assistência Social 

PARCERIA ENTIDADE PRIVADA – Fundação FEAC 

Fonte e Modalidade Objeto 

2020 
Público 

beneficiado 
e Valor 

2019 
Público 

beneficiado 
e Valor 

Fundação FEAC3 

Cooperação e assessoramento, na alocação de 
recursos financeiros no desenvolvimento de 
ações nas áreas de Assistência Social e 
Educação. 

113.585 207.162,95 

Total de Recursos recebidos de Entidade Privada 113.585 207.162,95 

 

Área da Assistência Social 

CONVÊNIO EMPRESAS PRIVADAS – Programa Socioaprendizagem 

Fonte e Modalidade Objeto 

2020 
Público 

beneficiado e 
Valor 

2019 
Público 

beneficiado e 
Valor 

Banco do Brasil 

Programa de aprendizagem Profissional ou 
Socioaprendizagem – Contratação de 
aprendizes e oferta da formação técnico 
profissional metódica, prevendo atividades 
teóricas e práticas, sob a orientação 
pedagógica para preparação e inserção do 
adolescente, no Arco Ocupacional – 
Aprendiz Bancário, nas unidades do Banco 
do Brasil do município de Campinas-SP. 

40 
 

852.879 

55 
 

1.134.217 

                                                 
2 FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social. 
3 Fundação FEAC – Fundação privada, independente, de interesse público, sem vínculos político-partidários, com fins não 
econômicos, fundada em 1964, que tem como missão, a promoção humana, a assistência e o bem-estar social, com prioridade 
à criança e ao adolescente, em Campinas/SP.

 

Empresas do 
município de 

Campinas-SP. 

Programa de aprendizagem Profissional ou 
Socioaprendizagem – Contratação de 
aprendizes e oferta da formação técnico 
profissional metódica, prevendo atividades 
teóricas e práticas, sob a orientação 
pedagógica para preparação e inserção do 
adolescente, no Arco Ocupacional – 
Aprendiz em administração, nas empresas 
do município de Campinas-SP. 

14 
 

159.803 

11 
 

291.600 

Total de recursos recebidos de empresas privadas 1.012.682 1.425.817 

 

Nos anos de 2019 e 2020, o CEAK recebeu recursos públicos, para aplicação na área da 
Educação, conforme segue: 

Área da Educação 

RECURSOS PÚBLICOS 

Fonte e Modalidade Objeto 

2020 
Público 

beneficiado e 
Valor 

2019 
Público 

beneficiado e 
Valor 

Secretaria Municipal 
da Educação 

Atendimento educacional à demanda de 
Educação Infantil do Munícipio de 
Campinas, através da conjugação de 
esforços mútuos entre os partícipes 
(Prefeitura Municipal de Campinas e Centro 
Espírita Allan Kardec) e cooperação 
financeira. Filiais executoras: Educandário 
Eurípedes, Gustavo Marcondes e Instituto 
Popular Humberto de Campos 

421 
 

2.572.040 

429 
 

2.438.124 

Total de recursos públicos 2.572.040 2.438.124 
 

Nos anos de 2019 e 2020, o CEAK recebeu recursos privados, para aplicação na área da 
Educação, conforme segue: 
 

Área da Educação 

PARCERIA ENTIDADE PRIVADA – Fundação FEAC 

Fonte e Modalidade Objeto 

2020 
Público 

beneficiado 
e Valor 

2019 
Público 

beneficiado 
e Valor 

Fundação FEAC4 
Cooperação e assessoramento, na alocação de 
recursos financeiros no desenvolvimento de 
ações na área de Educação. 

36.988 38.511 

Total de Recursos recebidos de Entidade Privada 36.988 38.511 

 
 
 
 
 
                                                 
4 Fundação FEAC – Fundação privada, independente, de interesse público, sem vínculos político-partidários, com fins não 
econômicos, fundada em 1964, que tem como missão, a promoção humana, a assistência e o bem-estar social, com prioridade 
à criança e ao adolescente, em Campinas/SP. 
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Ações Próprias – Recursos Públicos 
 

Fonte e Modalidade Objeto 

2020 
Público 

beneficiado 
e Valor 

2019 
Público 

beneficiado 
e Valor 

FMDCA5 

Execução do Projeto “GestAção” do Programa 
de DEFESA e garantia de Direitos pela Filial 
Casa de Apoio à Vida, que tem como objetivo o 
desenvolvimento de ações preventivas e de 
defesa dos direitos da mulher, gestante, 
especialmente adolescente. 

105    
 

 29.773 
- 

 
Ações Próprias – Recursos Privados 
 

Fonte e Modalidade Objeto 

2020 
Público 

beneficiado 
e Valor 

2019 
Público 

beneficiado 
e Valor 

FUNDAÇÃO FEAC – 
PROJETO 

TRAMPOLIM 

Capacitar adolescentes e jovens na perspectiva 
da educação para e pelo trabalho, com 
competências de leitura de mundo, 
protagonismo e empreendedorismo 
desenvolvidas, para uma inserção diferenciada 
no mercado de trabalho 

67       
 

90.639 
- 

 

14. ISENÇÕES/ IMUNIDADES USUFRUÍDAS  
 

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, que foi integralmente aplicado nas 
áreas de Assistência Social e Educação. A seguir a demonstração da composição do valor:  

Contribuições à Seguridade Social6  2020 2019 

INSS sobre folha de pagamento + RAT + Terceiros 2.757.847 2.892.900 

Total do valor devido  2.757.847 2.892.900 

 

Demais Tributos  2020 2019 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - 328.881 

Contribuição Social Sobre Lucros - 127.037 

COFINS sobre receitas  9.752 28.682 

ISS sobre serviços prestados – eventos e palestras - - 

PIS sobre receita 2.113 6.214 

Total do valor devido  11.865 490.814 

                                                 
5 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
6 Tributos isentos conforme preconizado pela Lei Federal nº 12.101/2009. 

15. REPASSE DE VALORES - Bambini 

A filial Bambini repassou para outras filiais no período, os seguintes valores: 
 

2020 598.400,00 
2019 455.975,00 

 
16. RATEIO DE VALORES  
 
A Matriz em concordância com as filiais, definiram que alguns contratos e funcionários e 
despesas em comum a todos e serão centralizadas na matriz e rateada em porcentagem pre 
estipulada e aprovadas por todos. 
 
 
17. DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
 
Os valores classificados como Despesas Tributárias, referem-se a Taxas de Lixo do 
município de Campinas e taxa de licenciamento de veículo. 
 
 
18. CONSIDERAÇÃO FINAL 
 
A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e 
contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas 
nas IN 02/2016 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a 
atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. 
 
 

Reconhecido de utilidade Pública 

pelas seguintes dispositivos :   

Decr  70801 de 05/07/1972,  Federal 

Lei  1796 de 01/10/1952,  Estadual 

Lei  3785 de 07/07/1969, Municipal 

BALANÇO GERAL ENCERRADOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020  E  2019

CNPJ  MF  46.076.915/0001-81

Reconhecido de utilidade Pública 

pelas seguintes dispositivos :   

Decr  70801 de 05/07/1972,  Federal 

Lei  1796 de 01/10/1952,  Estadual 

Lei  3785 de 07/07/1969, Municipal 

BALANÇO GERAL ENCERRADOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020  E  2019

CNPJ  MF  46.076.915/0001-81
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