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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
      

 DECRETO Nº 17.723 DE 08 DE OUTUBRO DE 2012 
 REVOGA O DECRETO N° 17.596, DE 24 DE MAIO DE 2012, QUE "DIS-

PÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 
NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)". 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 DECRETA:  
   Art. 1º  Fica revogado o Decreto n° 17.596, de 24 de maio de 2012, que "Dis-
põe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 500.000,00 
(Quinhentos mil reais)". 
 Art. 2  º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 GILTON PACHECO DE LACERDA 

 Secretário De Finanças 
 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLADO Nº 
2012/10/39941, EM NOME DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, E PUBLICADO NA SECRETA-
RIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 

 IDELMA MARIA AMARAL ARANTES FERRAZ 
 Secretária Municipal Chefe De Gabinete Em Exercício 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

  

 DECRETO Nº 17.724 DE 08 DE OUTUBRO DE 2012 
 DISPÕE SOBRE A COMPENSAÇÃO AMBIENTAL RELATIVA A CRITÉ-
RIOS DE PLANTIOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EM ÁREAS VER-

DES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
 CONSIDERANDO  a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios em proteger e preservar o meio ambiente, nos termos do artigo 
23, incisos VI e VII, da Constituição Federal;
 CONSIDERANDO  as disposições do artigo 225 da Constituição Federal e dos arti-
gos 181 e 191 da Constituição do Estado de São Paulo, relativas à preservação, con-
servação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente;
 CONSIDERANDO  que as praças, bosques, parques, jardins públicos e maciços fl o-
restais ou plantados de domínio público e privado são considerados áreas de proteção 
permanente, nos termos da Lei Orgânica do Município, artigo 190, inciso V;
 CONSIDERANDO  que o Município deve proporcionar meios de lazer sadio e cons-
trutivo à comunidade, mediante a reserva de espaços verdes ou livres, em forma de 
parques, bosques, jardins, como base física da recreação urbana, nos termos do art. 
247, inciso I, da Lei Orgânica do Município;
 CONSIDERANDO  o disposto nos artigos 2º, incisos II e VII, 6º, inciso VII, 36, inci-
sos VI e XXX, da Lei Complementar nº 15, de 27 de dezembro de 2006, que Dispõe 
sobre o Plano Diretor do Município de Campinas;
 CONSIDERANDO  que "Área de Preservação Permanente" - APP é entendida como 
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de pre-
servar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fl uxo gênico de fauna e fl ora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 
populações humanas, nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 
artigo 3º, inciso II;
 CONSIDERANDO  que a implantação de infraestrutura pública destinada a espor-
tes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais 
consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei Federal nº 12.651/2012, é 
considerada de interesse social (artigo 3º, inciso IX, alínea "c") ; 
 CONSIDERANDO ,fi nalmente,o disposto no artigo 9º do Decreto nº 17.261 de 17 
de fevereiro de 2011, que "DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA O LI-
CENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES DE 
IMPACTO LOCAL NO ÂMBITO DA Secretaria Municipal de Meio Ambiente"; e
 CONSIDERANDO  a necessidade de ampliar a área verde por habitante do municí-
pio, visando melhorias ambientais e de qualidade de vida da população;
 D  EC  R  ETA  :  
 Art. 1°  Constitui objeto deste Decreto o estabelecimento de critérios de plantios e 
obrigações acessórias em áreas verdes do município de Campinas fi rmados por Ter-
mos de Compromisso Ambiental - TCA no âmbito da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMMA.
 Art. 2º  Para os efeitos deste Decreto são adotadas as seguintes defi nições:
 I  - modalidades de plantios compensatórios:
 a)  Modalidade Praça: plantio de espécies arbóreas nativas, conforme Resolução SMA nº 
08/2008 e Resolução CONAMA nº 429/2011, com espaçamento 4 x 4m ou 5 x 5m e grama;
 b)  Modalidade Floresta: plantio de espécies arbóreas nativas, conforme Resolução 
SMA nº 08/2008 e Resolução CONAMA nº 429/2011, com espaçamento 3 x 2m.
 II  - Equipamento de infraestrutura de esporte e lazer:
 a)  quadras de areia;
 b)  playground;
 c)  área de exercícios para idosos;
 d)  pista de caminhadas;
 e)  conjunto de lixeiras;
 f)  bancos;
 g)  mesas para jogos;

 h)  ciclovias e pista de bicicross;
 i)  iluminação;
 j)  outros equipamentos, conforme projeto.
 Art. 3º  Fica estabelecido que, nos Termos de Compromisso Ambiental - TCA fi rma-
dos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, as compensações ambien-
tais poderão, a critério deste órgão, serem executadas da seguinte forma:
 I  - nos casos de solicitação de autorização para intervenção em Área de Preservação Per-
manente - APP, a compensação deverá abranger recuperação de área três vezes a autoriza-
da, mediante plantio na modalidade a ser defi nida pela Secretaria Municipal de Meio Am-
biente - SMMA e/ou a implantação de equipamentos de infraestrutura de esporte e lazer;
 II  - nos casos de solicitação de supressão de indivíduos arbóreos isolados nativos (vi-
vos ou mortos), a compensação deverá abranger recuperação de área mediante plan-
tio nas proporções estipuladas pela Resolução SMA nº 18/2007 na modalidade a ser 
defi nida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA e/ou implantação de 
equipamentos de infraestrutura de esporte e lazer;
 III  - nos casos de solicitação de supressão de indivíduos arbóreos isolados exóticos 
(vivos ou mortos), a compensação deverá abranger recuperação de área mediante 
plantio de 15 (quinze) mudas para cada exemplar cujo corte for autorizado na mo-
dalidade a ser defi nida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA e/ou 
implantação de equipamentos de infraestrutura de esporte e lazer;
 IV  - nos casos previstos no Decreto Municipal nº 16.974, de 04 de fevereiro de 2010, 
a compensação poderá contemplar o plantio na modalidade a ser defi nida pela Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente - SMMA e/ou implantação de equipamentos de 
infraestrutura de esporte e lazer.
 Art. 4º  A critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA será admitida 
como compensação ambiental a doação de mudas para órgãos públicos e/ou autar-
quias municipais nas seguintes situações:
 I  - no caso de indisponibilidade de espaço físico para o plantio de todas as mudas 
compromissadas na área a ser restaurada, o excedente deverá ser doado;
 II  - quando a supressão autorizada for de até 4 (quatro) indivíduos nativos isolados ou 
de até 10 (dez) indivíduos exóticos isolados, sendo que o número de mudas a serem 
doadas deverá ser o triplo da compensação estabelecida.
 Parágrafo único . A doação não se aplica nos casos de corte autorizado de indivíduos 
isolados enquadrados em alguma categoria de ameaça, sendo obrigatório o plantio 
compensatório incluindo mudas da mesma espécie.
 Art. 5º  Os Termos de Compromisso Ambiental - TCA anteriormente fi rmados na Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA e que ainda não foram executados, 
poderão sofrer aditamento a fi m de torná-los adequados à atual demanda do Municí-
pio, desde que respeitado o mesmo montante do custo relativo à obrigação de fazer 
anteriormente fi rmada.
 Art. 6º  Poderão ser agrupados os cumprimentos de compensação ambiental de res-
ponsabilidade do mesmo interessado para o estabelecimento de compensação conjun-
ta em áreas verdes do Município.
 Art. 7º  O tempo de manutenção da área restaurada por meio de plantio compensatório 
será defi nido conforme a modalidade adotada, sendo:
 I  - Modalidade Praça: manutenção por, no mínimo, 2 (dois) anos, a critério do órgão 
ambiental;
 II  - Modalidade Floresta: manutenção até o estabelecimento da área refl orestada, ca-
racterizada pela formação de dossel entre as copas, altura de fuste de, no mínimo, 1,5m 
(um metro e meio), formação de serapilheira e regeneração natural em sub-bosque.
 Art. 8º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 9  °  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 HILDEBRANDO HERRMANN 

 Secretário De Meio Ambiente 
 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO LEGISLATIVA, DO DEPARTAMENTO DE CON-
SULTORIA GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO PRO-
TOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 2012/10/41464, EM NOME DE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 

 IDELMA MARIA AMARAL ARANTES FERRAZ 
 Secretária Municipal Chefe De Gabinete Em Exercício 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

  

 DECRETO Nº 17.725 DE 08 DE OUTUBRO DE 2012 
 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO DE GESTÃO E ACOM-

PANHAMENTO DA AÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À IMPLANTA-
ÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE CAMPINAS - SÃO PAULO 

- RIO DE JANEIRO. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que o Trem de Alta Velocidade pode representar papel importante 
na indução do desenvolvimento local e regional;
CONSIDERANDO a importância de garantir o desenvolvimento sustentável para 
Campinas, especialmente a partir de seus diferenciais de competitividade como loca-
lização geográfi ca estratégica, logística industrial, transporte multimodal, potencial de 
inovação e conhecimento tecnológico e de serviços;
CONSIDERANDO que a ampliação prevista do Aeroporto Internacional de Viraco-
pos acarretará importantes impactos econômicos, urbanos, sociais e ambientais em 
Campinas, em especial no que tange à mobilidade;
CONSIDERANDO a complexidade e diversidade de políticas e gestão pública relati-
vas à implantação do Trem de Alta Velocidade;
CONSIDERANDO a necessidade de defi nir instância responsável da Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas para a interlocução com os órgãos e empresas relacionadas à im-
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plantação do Trem de Alta Velocidade, garantindo a efi ciente interface com os órgãos 
internos da Municipalidade; e
CONSIDERANDO a necessidade de mobilizar a estrutura técnica municipal para res-
ponder às demandas relacionadas à implantação do Trem de Alta Velocidade,
 DECRETA: 
 Art. 1º  Fica criado o Grupo de Gestão e Acompanhamento da Ação Municipal refe-
rente à Implantação do Trem de Alta Velocidade.
 Art. 2º  Compete ao Grupo de Gestão e Acompanhamento da Ação Municipal referen-
te à Implantação do Trem de Alta Velocidade:
 I  - receber as demandas relacionadas à implantação do Trem de Alta Velocidade e 
articular as ações da Prefeitura Municipal de Campinas com os órgãos internos e com 
os órgãos e agentes externos, na busca de soluções que garantam a adequada inserção 
deste empreendimento no município;
 II  - estabelecer mecanismos e procedimentos que visem integrar os setores da Admi-
nistração no desenvolvimento de ações articuladas para o equacionamento das deman-
das relacionadas à implantação do Trem de Alta Velocidade;
 III  - defi nir mecanismo que vise o gerenciamento dos impactos econômicos, sociais, 
urbanos e ambientais na cidade recorrente da implantação do Trem de Alta Velocidade;
 IV  - compatibilizar as políticas públicas dos diversos setores da Administração com a 
implantação do Trem de Alta Velocidade;
 V  - garantir canais de transparência e amplo acesso à informação pública a respeito 
das obras e consequências relativas à implantação do Trem de Alta Velocidade e da 
atuação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 Art. 3º  O Grupo de Gestão e Acompanhamento da Ação Municipal referente à Im-
plantação do Trem de Alta Velocidade é coordenado pela Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Urbano e composto pelos seguintes órgãos do Poder Executivo 
Municipal:
 I -  Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano;
 II -  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social;
 III -  Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
 IV -  Secretaria Municipal de Transportes.
 Art. 4º  A estrutura técnica municipal que dará suporte ao Grupo de Gestão e Acompa-
nhamento da Ação Municipal referente à Implantação do Trem de Alta Velocidade será 
formada por dois representantes dos seguintes órgãos do Poder Executivo Municipal:
 I  - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social;
 II  - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
 III  - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano;
 IV  - Secretaria Municipal de Educação;
 V  - Secretaria Municipal de Saúde;
 VI  - Secretaria Municipal de Habitação;
 VII  - Secretaria Municipal de Transportes/EMDEC;
 VIII  - Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
 IX  - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda;
 X  - Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social;
 XI  - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;
 XII  - Secretaria Municipal de Infraestrutura;
 XIII  - Secretaria Municipal de Finanças;
 XIV  - Secretaria Municipal de Receitas;
 XV  - Defesa Civil.
 Art. 5º  Os representantes das Secretarias que compõem a estrutura técnica de suporte 
ao Grupo de Gestão e Acompanhamento da Gestão Municipal referente à Implantação 
do Trem de Alta Velocidade deverão ser indicados pelos respectivos Secretários e se-
rão nomeados através de Portaria do Prefeito. 
 Art. 6º  O Grupo de Gestão e Acompanhamento da Ação Municipal referente à Im-
plantação do Trem de Alta Velocidade assegurará a organização e funcionamento da 
estrutura técnica municipal e fornecerá os meios necessários ao desenvolvimento das 
tarefas.
 Art. 7º  O Grupo de Gestão e Acompanhamento da Ação Municipal referente à Implan-
tação do Trem de Alta Velocidade fi ca autorizado a requisitar diretamente de quaisquer 
órgãos municipais informações necessárias para a consecução de suas fi nalidades, os 
quais deverão atender a requisição no prazo fi xado pelo grupo.
 Art. 8º  Os membros do Grupo e da estrutura técnica municipal não perceberão, a 
qualquer título, remuneração pela participação nos trabalhos.
 Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 10.  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 ALAIR ROBERTO GODOY 

 Secretário De Planejamento E Desenvolvimento Urbano 
 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME OS ELEMENTOS CONSTANTES NO PROTOCOLADO Nº 
2012/10/41041, EM NOME DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. 

 IDELMA MARIA AMARAL ARANTES FERRAZ 
 Secretária Municipal Chefe De Gabinete Em Exercício 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

 DECRETO Nº 17.726 DE 08 DE OUTUBRO DE 2012 
 DISPÕE SOBRE O REGISTRO/INSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS HA-
BILITADOS PARA ATUAREM EM OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPI-

NAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 DECRETA: 
 Art. 1º  O profi ssional habilitado à elaboração de projetos, à execução e à implantação 
de obras deve possuir registro/inscrição na Secretaria Municipal de Urbanismo - SE-
MURB para atuar no Município de Campinas.
 Parágrafo único . A inscrição a que se refere o  caput  deste artigodeverá ser revalidada 
anualmente.
 Art. 2  °  Para a inscrição ou revalidação da inscrição, o profi ssional deverá comparecer 
à Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB com o requerimento padrão (Ane-
xo I) preenchido, acompanhado da documentação abaixo descrita para a emissão de 
DARD correspondente e, posteriormente ao seu pagamento, protocolar a solicitação 
da inscrição ou revalidação.
I - no caso de pessoa física, deverá apresentar cópia e original, para conferência, ou 
somente cópia autenticada, da seguinte documentação:
a) comprovante de pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN - do ano;
b) comprovante do pagamento da anuidade do CREA/CAU;
c) carteira profi ssional do CREA/CAU;
d) comprovante de pagamento da taxa de inscrição ou de revalidação da inscrição.
II - no caso de pessoa jurídica, deverá apresentar cópia e original, para conferência, ou 
somente cópia autenticada, da seguinte documentação:
a) comprovante de pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN - do ano em curso;
b) comprovante de pagamento da anuidade do CREA/CAU;
c) carteira profi ssional do CREA/CAU dos profi ssionais constantes da certidão de 
registro da empresa que atuarão no Município de Campinas;
d) certidão de registro expedida pelo CREA/CAU dentro do prazo de validade;
e) comprovante de pagamento da taxa de inscrição ou de revalidação da inscrição.
 § 1º  No caso de profi ssionais ou empresas não domiciliadas em Campinas deverá 
ser apresentado o comprovante de pagamento do ISSQN emitido pelo Município de 
domicílio referente ao ano em curso.
 § 2º  Os engenheiros sanitaristas ou de outras especialidades que visem desempenhar 
atribuições distintas daquelas discriminadas na Resolução nº 218, de 29 de junho de 
1973, do CONFEA, deverão apresentar cópia e original, para conferência, da carteira 
profi ssional constando as atribuições adicionais conferidas ao profi ssional.
 § 3º  O DARD, mencionado no  caput  deste artigo, será emitido conforme defi nido no 
art. 1º, inciso III, itens 4 e 5, do Decreto nº 10.941, de 07 de outubro de 1992, alterado 
pelo Decreto nº 11.123, de 22 de março de 1993).
 § 4º  No momento de protocolar o pedido de inscrição ou revalidação de sua inscrição 
o profi ssional deverá comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal de Urbanismo 
- SEMURB, para assinar a fi cha correspondente ao cadastro.
 § 5º  Na impossibilidade de comparecimento pessoal o requerente deverá, por meio de 
procuração, designar responsável por protocolar a solicitação, retirar a fi cha de cadas-
tro do profi ssional para que seja colhida sua assinatura e devolver a fi cha de cadastro 
à Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB com a assinatura do profi ssional 
reconhecida em cartório.
 Art. 3º  O profi ssional poderá solicitar o cancelamento da sua inscrição junto à Se-
cretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB declarando, por meio do requerimento 
padrão (Anexo I), não possuir obra em andamento no Município.
 Art. 4º  Ficam dispensados da inscrição tratada no presente Decreto os servidores 
públicos da Administração Direta, Indireta e Autarquias do Município de Campinas 
quando atuarem exclusivamente em projetos e obras da Administração Pública Muni-
cipal, desde que ocupantes de cargo técnico compatível com as atribuições conferidas.
 Parágrafo único . A Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB efetuará a inscri-
ção dos profi ssionais envolvidos nos casos de análise e aprovação de projeto elabora-
do pela Administração Indireta e/ou Autarquia do Município de Campinas.
 Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 6°  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 HÉLIO SEDEH PADILHA 

 Secretário Municipal De Urbanismo 
 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO LEGISLATIVA, DO DEPARTAMENTO DE 
CONSULTORIA GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO 
PROTOCOLADO Nº 2012/10/35234, EM NOME DE SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, E PU-
BLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. 

 IDELMA MARIA AMARAL ARANTES FERRAZ 
 Secretária Municipal Chefe De Gabinete Em Exercício 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 
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EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SR. PREFEITO 
MUNICIPAL

 EM 08 DE OUTUBRO DE 2012 
  De Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal 
de Receitas e Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Protocolado 
n.º 12/10/6.055 PG
 À vista das informações existentes nestes autos, bem como das manifestações prece-
dentes da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 35 a 36 e 37, bem como 
em face da declaração da Secretaria de Receitas à fl . 26, indicativa do desinteresse 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na celebração de novo Termo 
de Convênio, em virtude da existência de Convênio em vigor, fi rmado com o mesmo 
objeto, que irá vigorar até 31/01/13, cuja cópia foi apresentada às fl s. 31 a 34, AU-
TORIZO a revogação do ato de autorização lançado à fl . 22, uma vez que sequer foi 
formalizado, não produzindo quaisquer efeitos.
Após a publicação, remeta-se os autos à CFA/DAJ para ciência daquele Termo acosta-
do às fl s. 31 a 34, em vigor até 31/01/13, e após, à Secretaria de Receitas para ciência, 
anotações e posterior arquivamento, conforme recomendado à fl . 36.
 De Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal 
de Receitas e Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Protocolado 
n.º 12/10/6.054 PG
 À vista das informações existentes nestes autos, bem como das manifestações prece-
dentes da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 27 a 28 e 29, bem como 
em face da declaração da Secretaria de Receitas à fl . 26, indicativa do desinteresse do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na celebração de Termo de Coope-
ração, AUTORIZO a revogação do ato de autorização da cooperação, lançado à fl . 22, 
uma vez que sequer foi formalizado, não produzindo quaisquer efeitos.
Após a publicação, remeta-se à Secretaria de Receitas para ciência, anotações e poste-
rior arquivamento, conforme indicado à fl . 28, “in fi ne”.
 De GP/Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito - Protocolado n.º 
05/10/36.218 PG
 Nos exatos termos das manifestações precedentes, da solicitação e das justifi cativas da 
Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito, bem como dos pareceres da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos lançados às fl s. 959 a 961, 962 a 964 e 966 que elucidam e jus-
tifi cam o pedido, autorizo seja reconhecido o débito apontado.
Assim, defi ro seja liquidado o valor devido, no importe indicado de R$ 130.887,90(Cen-
to e trinta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), a título de indeni-
zação, em favor do Instituto Feminino de Assistência e Promoção Social, referente à 
reforma do imóvel, até então alugado pela Municipalidade, em decorrência da efetiva 
entrega de suas chaves, relativo à locação de imóvel de sua propriedade situado na Rua 
José Paulino n.º 603, Centro, onde se encontravam instalados os Cartórios das Zonas 
Eleitorais n.º’s 274ª, 378ª,379ª e 380ª.
Publique-se. À SMCGP para providenciar o termo de disponibilidade fi nanceira confor-
me indicado à fl . 964, terceiro parágrafo, bem como a certifi cação do indicado no início 
da fl . 964, e na sequência, à Secretaria Municipal de Finanças, para as devidas providên-
cias, quitando o valor devido, devendo o benefi ciário por ocasião da liquidação, fi rmar 
termo de quitação integral (plena e irrevogável), conforme modelo acostado à fl . 965.
 De Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Protocolado n.º 08/10/45.137 PG 
Nos exatos termos das manifestações precedentes, da solicitação e das justifi cativas da 
Secretaria de Recursos Humanos às fl s. 273 a 274, bem como dos pareceres da Secre-
taria de Assuntos Jurídicos lançados às fl s. 275 a 279, 280 a 282 e 291 que elucidam e 
justifi cam o pedido, autorizo seja reconhecido o débito apontado.
Assim, defi ro seja liquidado o valor devido, no importe indicado de R$ 134.550,00(Cen-
to e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), a título de indenização, em favor 
dos locadores identifi cados à fl . 138, referente ao aluguel devido pela Municipalidade, 
correspondente ao período de 01/11/11 a 31/07/12, relativo à locação de imóvel de sua 
propriedade situado na Av. Aquidabã n.º’s 505 e 509, lote 29, do quarteirão 1.104 do 
Cadastro Municipal, nesta cidade, onde se encontra instalada a Escola de Governo e 
Desenvolvimento do Servidor Público Municipal - EGDS, sem base contratual.
Publique-se. À Secretaria de Recursos Humanos para providenciar a reserva orçamen-
tária junto ao SIAFEM e emitido o respectivo termo de disponibilidade fi nanceira, 
conforme indicado à fl . 281, último parágrafo, além do competente empenho, e na 
sequência, à Secretaria Municipal de Finanças, para as devidas providências, quitando 
o valor devido, sendo que por ocasião da liquidação, deverá ser exigido dos credores, 
além do recibo padrão, que seja fi rmado termo de quitação integral (plena e irrevogá-
vel), conforme modelo acostado à fl . 290.
Por fi m, encaminhe-se o presente à Secretaria de Assuntos Jurídicos - DPDI, para apuração 
de eventuais responsabilidades funcionais decorrentes deste reconhecimento de débito.
 De Transportadora Cardelli Ltda. - Protocolado n.º 12/10/1.565 PG
 Nos exatos termos das manifestações precedentes, bem como dos pareceres da Secre-
taria de Assuntos Jurídicos às fl s. 145 a 147 e 149, que elucidam e justifi cam o pedido, 
autorizo seja reconhecido o débito apontado.
Assim, defi ro seja liquidado o valor devido, no importe indicado de R$ 89.029,85 (Oi-
tenta e nove mil, vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), a título de indenização, 
em favor da empresa Transportadora Cardelli Ltda., referente a serviços de transporte 
escolar, cuja execução ocorreu no período de 28/11/11 a 16/12/11, sem base contratual.
Publique-se. Na sequência, à Secretaria de Educação para providenciar a reserva no SIA-
FEM e o devido empenho da importância acima apontada, emitindo-se o Termo de Disponi-
bilidade Financeira, em observância ao Decreto Municipal n.º 17.494/12, e após, à Secretaria 
Municipal de Finanças, para as devidas providências, quitando o valor devido, devendo a 
empresa benefi ciária por ocasião da liquidação, fi rmar termo de quitação integral (plena e 
irrevogável), conforme indicado à fl . 147, primeiro parágrafo e modelo acostado à fl . 148.
 De Monteiro Transportes/C. M. de Souza Transportes EPP - Protocolado n.º 
12/10/0833 PG 
Nos exatos termos das manifestações precedentes, bem como dos pareceres da Secre-
taria de Assuntos Jurídicos às fl s. 249 a 251 e 252, que elucidam e justifi cam o pedido, 
autorizo seja reconhecido o débito apontado.
Assim, defi ro seja liquidado o valor devido, no importe indicado de R$ 317.574,96 
(Trezentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis cen-
tavos), a título de indenização, em favor da empresa C. M. de Souza Transportes 
EPP, referente a serviços de transporte escolar, cuja execução ocorreu no período de 
28/11/11 a 29/12/11, sem base contratual.
Publique-se. Na sequência, à Secretaria de Educação para providenciar a reserva no SIA-
FEM e o devido empenho da importância acima apontada, emitindo-se o Termo de Disponi-
bilidade Financeira, em observância ao Decreto Municipal n.º 17.494/12, e após, à Secretaria 
Municipal de Finanças, para as devidas providências, quitando o valor devido, devendo a 
empresa benefi ciária por ocasião da liquidação, fi rmar termo de quitação integral (plena e 
irrevogável), conforme indicado à fl . 251, primeiro parágrafo e modelo acostado à fl . 247.
 

 PEDRO SERAFIM  
 PREFEITO MUNICIPAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 CONVOCAÇÃO   
 Protocolos: 2011/11/13775 e 2012/10/35655
Data de Entrada na PMC: 11/10/2011 e 13/08/2012
Localização: Rua Alvaro Siqueira Leite, 43, Lote 001-A, Quadra 222, Quarteirão 
4642, Bairro Satélite Íris.
Natureza do Empreendimento: Construção Residencial Multifamiliar Vertical HMV-1
Proprietário do Imóvel: Barros Pimentel Engenharia e Comércio Ltda.
Responsável pelo Empreendimento: Barros Pimentel Engenharia e Comércio Ltda.
 Comunicamos que fica o interessado notificado(a) a sanear o processo em epígra-
fe, no prazo de 30 dias, a partir da data desta publicação, conforme disposto na 
11ª Reunião - GAPE. 
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal 

Protocolo: 2011/10/54342
Data de Entrada na PMC: 13/12/2011
Protocolo da Última Juntada: 2012/10/35457
Data da Última Juntada: 10/08/2012
Localização: Rua Jorge Rodrigues Dias, 41, Chácara Boa Vista, Bairro Conjunto Ha-
bitacional Padre Anchieta.
Natureza do Empreendimento: Construção Habitacional Multifamiliar Vertical HMV-5.
Proprietário do Imóvel: Daniel Fernandes Pedão.
Responsável pelo Empreendimento: APX Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda.
 Comunicamos que fica o interessado notificado(a) a sanear o processo em epígra-
fe, no prazo de 30 dias, a partir da data desta publicação, conforme disposto na 
11ª Reunião - GAPE. 
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal 

Protocolos: 2012/10/07661, 2008/11/07930 e 2008/11/07931
Data de Entrada na PMC: 15/02/2012, 12/06/2008 e 12/06/2008
Localização: Avenida Antônio dos Santos Carvalhinho, s/n, Gleba 40, Quarteirão 
3014, Fazenda São Quirino.
Natureza do Empreendimento: Construção Residencial Multifamiliar Vertical HMV-5.
Proprietário do Imóvel: Luciana Garcia Senise / MRV Engenharia e Participações S/A.
Responsável pelo Empreendimento: Luciana Garcia Senise / MRV Engenharia e Par-
ticipações S/A.
 Comunicamos que fica o interessado notificado(a) a sanear o processo em epígra-
fe, no prazo de 30 dias, a partir da data desta publicação, conforme disposto na 
11ª Reunião - GAPE. 
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal .

Protocolos: 2011/10/28296, 2009/11/10087 e 2009/11/09632
Data de Entrada na PMC: 30/06/2011, 29/07/2009 e 21/07/2009
Localização: Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, s/n, Jd. Bonsucesso / Rua An-
tônio Cuba Souza, s/n, Lote 02, Gleba 21, Quarteirão 3003, Bairro Jd. Bonsucesso.
Natureza do Empreendimento: Construção Habitacional Multifamiliar Vertical HMV-
5.
Proprietário do Imóvel: MRV Engenharia e Participações S/A.
Responsável pelo Empreendimento: MRV Engenharia e Participações S/A.
 Comunicamos que fica o interessado notificado(a) a sanear o processo em epígra-
fe, no prazo de 30 dias, a partir da data desta publicação, conforme disposto na 
11ª Reunião - GAPE. 
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal 

Protocolo: 2009/11/01849
Data de Entrada na PMC: 12/02/2009
Localização: Rua Albino José Barbosa de Oliveira, nº. 1556, 1560, 1564, 1568, 1572, 
1580, 1600, Gleba
1A, Quarteirão 21, Bairro Cidade Universitária.
Natureza do Empreendimento: Ampliação de Construção Comercial - CSE-BG.
Proprietário do Imóvel: Cristiano Roberto Cantusio Abrahão.
Responsável pelo Empreendimento: Cristiano Roberto Cantusio Abrahão.
 Comunicamos que fica o interessado notificado(a) a sanear o processo em epígra-
fe, no prazo de 30 dias, a partir da data desta publicação, conforme disposto na 
11ª Reunião - GAPE. 
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal .

Protocolo: 1993/0/9899
Data de Entrada na PMC: 02/03/1993
Protocolo da Última Juntada: 2012/11/9233
Data da Última Juntada: 22/08/2012
Localização: Rua Prof. Madalena Barbosa Ferreira, 485, Lote 05/Gleba, Quarteirão 
02395, Bairro
Jardim Lemos.
Natureza do Empreendimento: Construção de Condomínio Residencial HMV-5.
Proprietário do Imóvel: COVEMAT Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Responsável pelo Empreendimento: COVEMAT Empreendimentos Imobiliários Ltda.
 Comunicamos que fica o interessado notificado(a) a sanear o processo em epígra-
fe, no prazo de 30 dias, a partir da data desta publicação, conforme disposto na 
11ª Reunião - GAPE. 
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal 

Protocolos: 2011/11/4176, 2011/11/4177, 2012/10/26824, 2012/10/26821 e 
2011/10/28417
Data de Entrada na PMC: 05/04/2011, 20/06/2012 e 01/07/2011
Localização: Rua 4 (antiga estrada 4) esquina com a Rua José Mendonça, Lote 01, 
Quadra A,
Quarteirão 30.012, Bairro Boa Vista.
Natureza do Empreendimento: Construção Residencial Multifamiliar Vertical HMV-
5.
Proprietário do Imóvel: MRV Engenharia e Participações S/A
Responsável pelo Empreendimento: MRV Engenharia e Participações S/A
 Comunicamos que fica o interessado notificado(a) a sanear o processo em epígra-
fe, no prazo de 30 dias, a partir da data desta publicação, conforme disposto na 
11ª Reunião - GAPE. 
 Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal  

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 FERNANDO ZAMBON ATVARS 

 Presidente Do G.A.P.E 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Grupo de Análise de Projetos Específi cos / GAPE

 ATA DA 11ª REUNIÃO DO GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS 
ESPECÍFICOS/ GAPE 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2.012 (dois mil e doze) às 09:00 
(nove) horas, na Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Chefi a de Gabinete, locali-
zado no 4º andar do Paço Municipal, em Campinas, Estado de São Paulo, reuniram-se os 
membros do Grupo de Análise de Projetos Específi cos/G.A.P.E., COM A SEGUINTE PAU-
TA: 1 - Protocolos nº. 2011/11/13775 e 2012/10/35655; 2 - Protocolo nº. 2011/10/54342; 
3 - Protocolos nº. 2012/10/07661, 2008/11/07930 e 2008/11/07931; 4 - Protocolos nº. 
2011/10/10/28296, 2009/11/10087 e 2009/11/09632; 5 - Protocolo nº. 2009/11/01849; 6 - 
Protocolo nº. 1993/0/9899; 7 - Protocolos nº. 2011/11/4176, 2011/11/4177, 2012/10/26824, 
2012/10/26821 e 2011/10/28417. Presentes o Presidente do GAPE,  Fernando Zambon 
Atvars , Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Ur-
bano,  Rosângela Ribeiro e Enide Mizue Takeda Penteado , Representantes da SANA-
SA,  Luci Lorençon Manara , Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
 Lindenberg C. Damasceno , Representantes da EMDEC,  Márcio José Martins e Élen 
Beatriz Santos , Representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo,  Raquel Geray 
Mokarzel , Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura,  Eduardo Gasparotto 
B. A. Prado.  Não compareceram os representantes da Secretaria Municipal de Assuntos 
Jurídicos, Matheus Mitraud Júnior; Secretaria Municipal de Infraestrutura, Renato de Ca-
margo Barros; Secretaria Municipal de Urbanismo, José Ricardo de Gasperi; SANASA, 
Marco Antônio Bertelle; Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Alexandre Costa. Dando 
início aos trabalhos passou-se a análise dos itens da pauta:  1 - Protocolos nº. 2011/11/13775 
e 2012/10/35655,  foram analisados pelos membros do Grupo as documentações constantes 
e faltantes no processo, sendo elas:  SEMURB Constantes:  De acordo com análise do Téc-
nico da SEMURB em fl s. 70 não há mais nada a ser providenciado para SEMURB. A docu-
mentação e o projeto apresentado atende à legislação.  INFRAESTRUTURA Constantes: 
 Obs. Nada a opor, uma vez, que o interessado já apresentou solução as águas pluviais do 
empreendimento, ora em análise, o citado projeto já foi analisado e aprovado pela SEIN-
FRA, conforme protocolo nº 12/10/35656.  SEPLAN Constantes:  Cópia do Requerimento 
Padrão; 02 vias do Levantamento Planialtimétrico cadastral contendo a localização da área, 
seu entorno, sistema viário existente e arquivo digital na extensão DWG, nas coordenadas 
do Município, conforme Modelo OS 01/04 - SMOP, e Ficha Informativa; 01 via Planta de 
Localização da área - escala 1:10.000; 02 vias implantação geral Evidenciando Edifi cações, 
Acessos vias particulares, nº Unidades e nº de Pavimentos; 01 via memorial descritivo (áre-
as terreno, área construída, número unidades, área das unidades, áreas computáveis para 
efeito de aplicação da Lei de PGT e previsão de densidade demográfi ca); ART Anotação de 
responsabilidade técnica ou RRT Registro de Responsabilidade Técnica dos profi ssionais 
envolvidos;  Obs.  O protocolo deverá ser encaminhado à SEPLAN para estudo das diretrizes 
macroviárias.  SMMA Constantes:  Já emitida Licença Prévia nº 080/2012-I, que consta ás 
fl s. 50 - 53, com validade até 08/2014.  SANASA Faltantes:  Trata-se de aprovação de proje-
to, deverá atender o item 2.8 da relação de documentos do decreto 17.589 no dia 16/05/2012 
do D.O.  EMDEC Faltantes:  Parecer Técnico da EMDEC, encaminhar para proceder aná-
lise.  2 - Protocolo nº. 2011/10/54342,  foram analisados pelos membros do Grupo as do-
cumentações constantes e faltantes no processo, sendo elas:  SANASA Constantes:  Folha 
53 - Informe Técnico nº. 0048/2011 de 06/04/2011 (validade de 6 meses).  Faltantes:  Apre-
sentar estudo de viabilidade técnica - Informe Técnico atualizado.  SMMA Obs:  Trata-se de 
protocolo de licenciamento ambiental que, conforme parecer às fl s. 192-195, encontra-se já 
em condições de ser emitida a licença prévia, está será emitida apenas com parecer favorá-
vel de viabilidade e aprovação de todas as demais pastas que compõem o GAPE.  SEMURB 
Obs:  Trata-se de protocolo de licenciamento ambiental. O interessado deverá protocolar a 
documentação referente à Pasta de Estudo de Viabilidade da SEMURB constante do Anexo 
I do Decreto 17.589/12 ou indicar o respectivo protocolo já existente junto à SEMURB, se 
houver.  SEPLAN Constantes:  Cópia do Requerimento padrão; 02 vias do Levantamen-
to Planialtimétrico cadastral contendo a localização da área, seu entorno, sistema viário 
existente e arquivo digital na extensão DWG, nas coordenadas do município, conforme 
modelo O.S. 01/04 -SMOP ou Ficha de Informação; 01 via da Planta de Localização da área 
- escala 1:10.000; 02 vias da Planta de Implantação Geral, evidenciando edifi cações, aces-
sos, vias particulares, número de unidades e numero de pavimentos;A.R.T ou R.R.T. dos 
profi ssionais envolvidos.  Faltantes:  Atualizar a Ficha de Informação; 01 via do Memorial 
Descritivo do Empreendimento contendo dados gerais do empreendimento, área do terreno, 
área construída, número de unidades, área das unidades, áreas computáveis para efeito de 
aplicação da Lei de PGT e previsão de densidade demográfi ca.  Obs:  O protocolado deverá 
ser encaminhado à SEPLAN para manifestação com relação às diretrizes macroviárias e aos 
equipamentos comunitários.  EMDEC Faltantes:  Parecer EMDEC.  Obs:  Favor encaminhar 
à EMDEC para análise.  INFRAESTRUTURA Constantes:  Cópia do Requerimento pa-
drão; Ficha de Informativa - fl s. 150 a 155; 01 via da Planta de Localização da área - escala 
1:10.000; 02 vias da Planta de Implantação Geral, evidenciando edifi cações, acessos, vias 
particulares, número de unidades e numero de pavimentos - arquivo digital em DWG - fl s. 
46 a 48;  Faltantes:  02 vias do Levantamento Planialtimétrico cadastral, conforme modelo 
O.S. 01/04; 01 via do Memorial Descritivo do Empreendimento contendo dados gerais do 
empreendimento, áreas e densidade demográfi ca; A.R.T ou R.R.T. dos profi ssionais envol-
vidos; 02 vias do cadastro das redes de drenagem existentes no entorno do empreendimento 
ou curso d'agua existentes na região e arquivo digital em DWG; Declaração de localização 
do empreendimento quanto às Bacias Hidrográfi cas.
Obs: Apresentar solução para águas pluviais do empreendimento e o compromisso de executá-la.  3 Protocolos 
2012/10/07661, 2008/11/07930 e 2008/11/07931,  foram analisados pelos membros do Grupo as documentações 
constantes e faltantes no processo, sendo elas:  SEMURB Faltantes:  Fixa de Informação; Memorial descritivo; 
Pagamento de taxa de estudo de viabilidade para terreno 19729,16 m  ²   da gleba 40B; Pagamento de taxa de estudo 
de viabilidade para terreno 20954,25 m  ²   da gleba 40.  INFRAESTRUTURA Constantes: Cópia do Requerimento 
Padrão; 02 vias Levantamento
planialtimétrico cadastral, conforme modelo O.S 01/04 e fi cha informativa. Levantamento 
Fls. 51; 02 vias implantação geral Evidenciando Edifi cações, Acessos vias particulares, nº 
Unidades e nº de Pavimentos. Arquivo digital em DWG; 01 via Planta de Localização da 
área - escala 1:10.000.  Faltantes:  01 via memorial descritivo (áreas terreno, área construí-
da, número unidades, área das unidades, áreas computáveis para efeito de aplicação da Lei 
de PGT e previsão de densidade demográfi ca); ART Anotação de responsabilidade técnica 
ou RRT. Obs. Falta (ART) do Levantamento; 02 vias Cadastro das redes de drenagem exis-
tentes no entorno do Empreendimento ou curso d'agua existentes na região e arquivos digi-
tal em DWG; Declaração de localização do Empreendimento quanto as bacias hidrográfi -
cas; Obs. Nada a opor desde que, apresente-se estudo para a destinação das águas pluviais 
do empreendimento e o compromisso de executá-lo.  SEPLAN Obs:  Atender ao solicitado 
conforme à fl s. 36 do protocolo 2012/10/7661.  SMMA Faltantes:  Documentação referente 
à estudo de viabilidade, solicitado conforme à fl s. 37 deste protocolo ainda não foi apresen-
tado até o momento.  SANASA Faltantes:  Não apresentou documentação solicitada em 
19/07/12 conforme à fl s. 39.  EMDEC Faltantes:  Fixa de Informação; Parecer Técnico da 
EMDEC. Obs. Favor encaminhar para a EMDEC proceder análise após incluir documento. 
 4 - Protocolos nº. 2011/10/28296, 2009/11/1087 e 2009/11/09632,  foram analisados pelos 
membros do Grupo as documentações constantes e faltantes no processo, sendo elas: 
 S.M.M.A. Faltantes:  Apresentar Licença Ambiental referente a este empreendimento.  SA-
NASA Constantes:  IT - 0072/09 - fl . 03 (prot. 2009/11/10087) vencido.  Faltantes:  Apre-
sentar Informe técnico atualizado conforme solicitação em 12/07/2012 através do protocolo 
2011/10/28296.  SEMURB Faltantes:  Ficha Informativa para cada imóvel; Memorial des-
critivo; Pagamento de taxa de análise de estudo de viabilidade para cada imóvel.  EMDEC 
Faltantes:  Ficha de Informação; Parecer EMDEC.  Obs:  Favor encaminhar protocolo com 

elementos assinalados para a EMDEC proceder a análise.  INFRAESTRUTURA Obs: 
 Análise já efetuada, conforme Check List constante ao prot. 2011/10/28296 - fl s. 29. Quan-
to ao pedido de dilação de prazo solicitado pelo interessado nada temos a opor.  SEPLAN 
Obs:  Atender ao solicitado à fl . 28 do prot. 2011/10/28296.  5 - Protocolo nº. 2009/11/01849, 
 foram analisados pelos membros do Grupo as documentações constantes e faltantes no pro-
cesso, sendo elas:  EMDEC Obs:  A EMDEC já se manifestou no protocolo não tendo nada 
a opor.  INFRAESTRUTURA Constantes:  Cópia do requerimento padrão.  Obs:  Nada a 
opor quanto à Regularização pretendida.  SANASA Constantes:  Certidão 0004/09 de 
03/03/2009 com validade de 6 meses (folha 24). Trata-se de Ampliação de construção co-
mercial aprovação de projeto. Quando da vistoria para alvará de conclusão de obras, deverá 
atender as exigências SANASA que constam da SAN.T.IN.NT 30.  SEMURB Obs:  Deve 
retornar à SEMURB para fi nalização da análise dos técnicos.  S.M.M.A. Obs:  Para a regu-
larização proposta, deverá ser fi rmado TAC junto com M.P. e anuência da SEMURB. Este 
protocolo deverá retornar à SMMA após manifestação das demais pastas, com o intuito de 
que o TAC contemple sugestões das outras pastas.  SEPLAN Constantes:  02 vias do Levan-
tamento Planialtimétrico cadastral contendo a localização da área, seu entorno, sistema viá-
rio existente e arquivo digital na extensão DWG, nas coordenadas do município, conforme 
modelo O.S. 01/04 -SMOP; 01 via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000; 02 
vias da Planta de Implantação Geral, evidenciando edifi cações, acessos, vias particulares, 
número de unidades e numero de pavimentos; 01 via do Memorial Descritivo do Empreen-
dimento contendo dados gerais do empreendimento, área do terreno, área construída, núme-
ro de unidades, área das unidades, áreas computáveis para efeito de aplicação da Lei de PGT 
e previsão de densidade demográfi ca; A.R.T ou R.R.T. dos profi ssionais envolvidos.  Fal-
tantes:  Ficha de Informação atualizada.  Obs:  O protocolado deverá ser encaminhado à 
SEPLAN para manifestação quanto ao uso do solo.  6 - Protocolo nº. 1993/0/9899,  foram 
analisados pelos membros do Grupo as documentações constantes e faltantes no processo, 
sendo elas:  S.M.M.A. Obs:  Ampliação a ser aprovada não atinge os 1500 m², exigência de 
licenciamento ambiental. Aprovação anterior foi feita em data anterior ao licenciamento 
ambiental. Posto isso, não será necessário o licenciamento. Favor remeter este protocolo 
para análise na SMMA.  SANASA Faltantes:  Para estudo de viabilidade técnica apresentar 
o Informe Técnico atualizado. Para aprovação apresentar a documentação conforme Decre-
to 17.589 de 15/05/2012 item 2.8 da relação de documentação.  SEMURB Faltantes:  Apre-
sentar Memorial de Cálculo de área; Correções em vias de projeto de fl s. 292, 293 e 294. 
 SEPLAN Constantes:  Cópia do Requerimento padrão; 02 vias do Levantamento Planialti-
métrico cadastral contendo a localização da área, seu entorno, sistema viário existente e ar-
quivo digital na extensão DWG, nas coordenadas do município, conforme modelo O.S. 
01/04 -SMOP ou Ficha de Informação; 01 via da Planta de Localização da área - escala 
1:10.000; 02 vias da Planta de Implantação Geral, evidenciando edifi cações, acessos, vias 
particulares, número de unidades e numero de pavimentos; 01 via do Memorial Descritivo 
do Empreendimento contendo dados gerais do empreendimento, área do terreno, área cons-
truída, número de unidades, área das unidades, áreas computáveis para efeito de aplicação 
da Lei de PGT e previsão de densidade demográfi ca; A.R.T ou R.R.T. dos profi ssionais en-
volvidos.  Obs:  O protocolado deverá ser encaminhado à SEPLAN para manifestação com 
relação às diretrizes de uso e ocupação do solo.  INFRAESTRUTURA Constantes:  Cópia 
do Requerimento padrão; Ficha de Informativa - fl . 213; 02 vias da Planta de Implantação 
Geral, evidenciando edifi cações, acessos, vias particulares, número de unidades e numero 
de pavimentos - arquivo digital em DWG - fl s. 95 e 96.  Obs:  Existe TAC assinado onde o 
interessado assumiu o compromisso da execução das infraestruturas que servem ao empre-
endimento, no caso, estes serviços não foram executados. Portanto, caso as obras constantes 
no compromisso assumido sejam executadas nada temos a opor.  EMDEC Faltantes:  Pare-
cer EMDEC.  Obs:  Favor enviar à EMDEC para análise.  7 - Protocolos nº. 2011/11/4176, 
2011/11/4177, 2012/10/26824, 2012/10/26821 e 2011/10/28417  foram analisados pelos 
membros do Grupo as documentações constantes e faltantes no processo, sendo elas: 
 S.M.M.A. Obs:  Conforme já solicitado à fl . 45, protocolo 2011/11/4176, não foi apresenta-
do Exame Técnico Municipal (ETM) deste empreendimento.  EMDEC Obs:  Enviar proje-
tos atualizados para análise da EMDEC em pasta própria.  SEMURB Obs:  Documentação 
para estudo de viabilidade - OK. Favor encaminhar à SEMURB para análise dos técnicos 
quanto ao estudo de viabilidade.  SANASA Constantes:  Informe técnico nº. 100/10 de 
30/07/2010; Informe técnico nº. 0186/2011 de 27/12/2011; Informe técnico nº. 0185/2011 
de 27/12/2011. Os Informes estão vencidos.  Faltantes:  Atender a solicitação de 05/07/2012 
quanto a apresentação de Informe Técnico atualizado.  INFRAESTRUTURA Constantes: 
 Cópia do Requerimento padrão; 02 vias do Levantamento Planialtimétrico cadastral, con-
forme modelo O.S. 01/04 - fl s 18 (protocolo 11/11/4176); Ficha de Informativa - fl s. 46 
(protocolo 2011/10/28417); 01 via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000 - fl s. 
04 (protocolo 2011/11/4176); 02 vias da Planta de Implantação Geral, evidenciando edifi ca-
ções, acessos, vias particulares, número de unidades e numero de pavimentos - arquivo di-
gital em DWG fl s. 11 a 17; 01 via do Memorial Descritivo do Empreendimento contendo 
dados gerais do empreendimento, áreas e densidade demográfi ca - fl s. 48 a 78 (protocolo 
2011/10/28417); A.R.T ou R.R.T. dos profi ssionais envolvidos; 02 vias do cadastro das re-
des de drenagem existentes no entorno do empreendimento ou curso d'agua existentes na 
região e arquivo digital em DWG - fl s. 79, 80, 81 e 82 (protocolo 2011/10/28417); Declara-
ção de localização do empreendimento quanto às Bacias Hidrográfi cas - fl s. 83.  Obs:  O in-
teressado apresentou projeto para encaminhamento das águas pluviais do empreendimento 
(fl s. 79 a 82 do protocolo 2011/10/28417), sendo assim, nada a opor desde que exista o 
compromisso por parte do interessado de executar tais projetos.  SEPLAN Constantes:  Có-
pia do Requerimento padrão; 02 vias do Levantamento Planialtimétrico cadastral contendo 
a localização da área, seu entorno, sistema viário existente e arquivo digital na extensão 
DWG, nas coordenadas do município, conforme modelo O.S. 01/04 -SMOP ou Ficha de 
Informação; 01 via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000; 02 vias da Planta de 
Implantação Geral, evidenciando edifi cações, acessos, vias particulares, número de unida-
des e numero de pavimentos; 01 via do Memorial Descritivo do Empreendimento contendo 
dados gerais do empreendimento, área do terreno, área construída, número de unidades, área 
das unidades, áreas computáveis para efeito de aplicação da Lei de PGT e previsão de den-
sidade demográfi ca; A.R.T ou R.R.T. dos profi ssionais envolvidos.  Faltantes:  Atualizar a 
Ficha de Informação.  Obs:  O protocolado deverá ser encaminhado à SEPLAN para mani-
festação acerca das diretrizes macroviárias e das diretrizes de uso e ocupação do solo. Nada 
mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião e eu, Cristiano Ferreira Deling, se-
cretariei e lavrei a presente Ata que segue assinada por todos os presentes.
 

 FERNANDO ZAMBON ATVARS 
 Presidente Do G.A.P.E 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

 NOTIFICAÇÃO DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 Despacho da Sra. Diretora 

  Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, aos 
princípios de celeridade e economia processual, ao Decreto Federal nº 2.181/97 e 
com fundamento nos pareceres exarados pelo Sr. Dr. Procurador do Município, 
protocolados nº 2012/09/00186 e 2012/09/00194, que entende pela possibilidade 
de notificação das partes por edital, em decorrência do lapso temporal sem movi-
mentação das partes, e sem que os processos abaixo relacionados tenham resulta-
do em aplicação de penalidades administrativas ficam as partes notificadas para, 
no prazo de 10 dias, tomarem ciência da decisão de 1.ª instância administrativa. 
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Nº PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA RECLAMADA

2006/6831 FERNANDO PASCHOALINO BANCO ITAU

2006/ 6801 NILVA LUIA APPARICIO FERREIRA FININVEST

2006/6768 CLERY GOMES NUNES BARBOSA CLARO

2006/6190 FRANCISCO DE ASSIS COSTA FININVEST

2006/6075 JESUS DA CONCEIÇÃO CORREA BANCO PINE

2006/6181 MARTA AP. DOS REIS SANTOS BANCO ITAU ITAUCARD

2006/6559 PAULA CHRISTINA SEABRA DUTRA CREDICARD

2006/6790 DIVANIA PASCHOALINA P. FERREIRA LOJAS COLOMBO DAKO

2006/6770 M.S DE MACEDO CONFECCÇÃO ME TIM CELULAR

2006/6191 FRANCISCO DE ASSIS COSTA FININVEST
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 VIVIANE CARVALHO DE M. BELMONT 

 Diretora Do Departamento De Proteção Ao Consumidor 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE AVALIAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS   

 Nos termos do Decreto Municipal nº 16.760/09, modifi cado pelo Decreto Municipal 
nº 17.184/10, os  CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  para uso da Admi-
nistração Municipal, e seus aditamentos, com vencimento no mês de  DEZEMBRO   
de 2.012 , deverão ser prorrogados mediante Aditivo Contratual com cláusula especí-
fi ca de reajuste anual, calculados com base na variação anual do índice indicado na 
última linha do quadro abaixo. Os contratos de aluguel se enquadram nas exceções 
previstas no Art. 1º do Decreto Municipal nº 17.718, de 03 de outubro de 2.012. 

MÊS DA PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL ÍNDICE CONSIDERADO ÍNDICE DE REAJUSTE 

ANUAL

MAIO / 2.012 IPC DA FIPE 4,60% 

JUNHO / 2.012 IPC DA FIPE 4,39%

JULHO / 2.012 IPC DA FIPE 4,15%

AGOSTO / 2.012 IPC DA FIPE 4,18%

SETEMBRO / 2.012 IPC DA FIPE 4,41%

OUTUBRO / 2.012 IPC DA FIPE 4,23%

NOVEMBRO / 2.012 IPC DA FIPE 4,10%

DEZEMBRO / 2.012 IPC DA FIPE 4,41%
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 ENGº HENRIQUE DUARTE DE MIRANDA 

 Respondendo Pela CSAI/DRI/GP 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 Retifi cação da publicação no DOM de 08/10/2012 

  Protocolo nº: 03/10/62493 e anexos 04/10/6489, 04/10/11034, 07/10/53661, 
10/10/44047 e 11/10/34760
Interessado:   GRUPO DA SAUDADE DE CAMPINAS
Assunto:   Isenção de IPTU
Imóvel  : Código cartográfico nº 3441.23.16.0241.01001 
  ERRATA
  ONDE SE LÊ : "...  reconheço o direito ao crédito tributário  apurado no montante 
total de  22.534,2564 UFIC , conforme demonstrativo da reemissão dos lançamentos 
de 2002 a 2011, com a confi rmação dos recolhimentos deste montante, e  determino  o 
aproveitamento  de parte deste crédito, no montante de 6.425,5295 UFIC relativos 
à Taxa de Sinistro dos exercícios de 2002 a 2011, bem como, o  aproveitamento  do 
montante de  6.684,2869 UFIC,  a ser utilizado para abatimento dos débitos tributários 
relativos aos exercícios futuros. Remeto os autos..."
 LEIA-SE : "   reconheço o direito ao crédito tributário  apurado no montante total de  
22.534,2564 UFIC , conforme demonstrativo da reemissão dos lançamentos de 2002 
a 2011, com a confi rmação dos recolhimentos deste montante, e  determino  o aprovei-
tamento  de parte deste crédito, no montante de 6.425,5295 UFIC relativos à Taxa de 
Sinistro dos exercícios de 2002 a 2011, bem, como o  aproveitamento  do montante de 
9.424,4400 UFIC ,  para a quitação da Taxa de Lixo de 2008 a 2011, devendo o saldo 
restante deste crédito no montante de 6.684,2869 UFIC, ser utilizado para abatimento 
dos débitos tributários relativos aos exercícios futuros. Remeto os autos..."  

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matricula 43.572/04 Diretor/DRI-GP  
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 11/10/25015 
 Interessado: Maria Aparecida da Silva Godoi 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o pedido  cancelado-se o lançamento do 
ITBI constituído através da GER nº 114305, consubstanciado nos termos dos artigos 25 
da Lei nº 13.104/07, por haver emitida em duplicidade, pois o imposto devido já foi pago 
através da GER nº 111898, de 30/05/07.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributá-
rios tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso 
ofi cial disciplinado pelo art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo nº: 08/03/3945 
Interessado:   ANGELA FRANCISCA BALBINO DE OLIVEIRA
Assunto:   Revisão de tributos imobiliários
Imóvel:   Código cartográfico   nº 3451.24.04.0156.00000  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elementos 
acostados aos autos e, de acordo com as disposições legais previstas nos artigos 4º, 68 e 

70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e do artigo 149, VIII da Lei nº 5.172/66- CTN,  deter-
mino de ofício  o cancelamento dos lançamentos e dos débitos  do IPTU/Taxas  a partir do 
exercício de  2002 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº  3451.24.04.0156.00000 , 
haja vista as manifestações da SEPLAN e da SANASA, de que o imóvel encontra-
-se localizado dentro do perímetro urbano, de acordo com a Lei Municipal nº 8161/94, 
sendo atendido apenas por um melhoramento público, ou seja, escolas/postos de saúde 
dentro do raio de 03 km do imóvel considerado, não sendo atendido por nenhum outro 
melhoramento instituído ou mantido pelo poder público estabelecidos pelo artigo 32 da 
Lei nº 5.172/66- CTN, quanto a Taxa de Lixo de acordo com a informação do DLU, fl s. 
28, o serviço não é prestado e nem colocado à disposição do imóvel em questão, assim 
como,  reconheço o direito  ao crédito tributário, dos recolhimentos do  IPTU/Taxas  a 
partir do exercício de  2007 , com base nos artigos 149, VIII e 173, I, da Lei nº 5.172/66- 
CTN, ressaltando que a efetivação da repetição de indébito tributário, fi ca condicionada 
a não existência de débitos de qualquer origem em nome do sujeito passivo, nos termos 
do artigo 43 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer da presente decisão, por não se en-
quadrar nas disposições do artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 

 Protocolo nº: 07/10/28254 
Interessado:   INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO CONFIANÇA 
LTDA 
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
Imóvel: Código cartográfico nº   3453.51.23.0824.00000 (original)
 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e com base nos 
artigos 4º, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  defiro o pedido  de revisão do IPTU a 
partir do exercício de  2007 , para as devidas atualizações cadastrais, tendo em vista a ma-
nifestação da Coordenadoria de Fiscalização Imobiliária às fl s. 60, o Relatório de Instru-
ção Processual e de acordo com base nos Pareceres Fiscais de fl s. 58 e 59, para  determi-
nar  a subdivisão do imóvel original de código cartográfi co nº  3453.51.23.0824.00000  
com a área  total de 24.150,00 m² , sendo respectivamente para os imóveis subdivididos 
de códigos cartográfi cos de nº  3453.53.29.0001 (Lote- 5 A)  com a frente de 99,30 m, 
a área de  16.243,75 m²  (meio de quadra), e para o imóvel de código cartográfi co nº 
 3453.53.59.0001 (lote- 2 D)  com a frente de 107,00 m, a área de  7.906,24 m²  (meio de 
quadra), nos termos das Leis nº 11.111/01 e suas alterações, artigo 66 da lei nº 13.104/07 
e artigo 145 da Lei nº 5.172/66- CTN. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, 
posto que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial esta-
belecido pelo artigo 74 da Lei nº 13.104/07,alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 
Protocolo nº:   05/10/7091 
Interessado:   ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO 
JARDIM BOTÂNICO DE SOUZAS
Assunto:   Isenção da Taxa de Lixo 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elemen-
tos acostados aos autos e, de acordo com as disposições legais previstas nos artigos 
4º, 68 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  não conheço do pedido , haja vista que o 
interessado impugnou mais de um documento de formalização do crédito tributário, 
contrariando o disposto no artigo 35 da Lei nº 13.104/07, além do fato da solicitação 
não identifi car o objeto, ou seja, imóveis dos lançamentos das Taxas de Lixo. Quanto 
ao  mérito nada a providenciar , sendo que as referidas taxas de serviço são cobradas 
pela utilização efetiva ou potencial de serviços específi cos e divisíveis, valendo-se di-
zer da legitimidade da cobrança, pois, ainda que não utilizada pelo particular, o serviço  
existe e é colocado à disposição do contribuinte , no caso, temos a manifestação do 
DLU fl s.33, de que o serviço de coleta e remoção de lixo está colocado à disposição 
dos imóveis do condomínio há mais de dez anos, se refere a lixo domiciliar e com a 
frequência de 03 dias por semana, estando assim devidamente constituído nos termos 
da Lei Municipal nº 6355/90 e do artigo 77 da Lei nº 5.172/66- CTN. 

 Protocolo nº: 2004/10/12970 anexos 05/10/9176, 07/03/3433, 08/03/2697, 
09/03/1739, 10/03/2921, 11/03/3242
Interessado:   Admir Tavares Guimarães
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
C.Cart.:   3164.43.59.0219.01001 
Em face do exposto e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007  defiro o pedido de revisão de lançamentos do IPTU originalmente 
constituídos, exercícios de 2004, 2005, 2007 a 2011 , alterando-se a área construí-
da de 208,71m² para 131,67m², ano base de depreciação de 1990 para 1987, situa-
ção do imóvel de meio de quadra para esquina, mantendo-se  em 2004  o tipo/padrão/
subpadrão A-3.0,  em 2005  alterando-se para A-2.9 e mantendo-se  nos exercícios de 
2007 a 2011  a categoria construtiva/padrão de acabamento RH3, conforme vistoria 
de 11/11/05 e parecer fi scal à folha 30, nos termos do artigo 2º e tabela III, da Lei 
9927/98, alterada pela Lei 10400/99 e dos artigos 17, 18 e tabela IV, do anexo I, da Lei 
11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de 
ofício  a atualização dos dados cadastrais para o exercício de 2012 desde que esteja 
dentro do quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 
5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão 
pela CSCLI/DRI/GP, alterando-se os dados cadastrais de acordo com a decisão pro-
ferida aos exercícios de 2007 a 2011, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV, do 
anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007, 
conforme vistoria e parecer fi scal acima citados. 
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente cumputado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo: 2012/10/42610 
 Requerente: Homero Salles 
 Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2011, expedida pelo Prefeito Muni-
cipal e atendendo as disposições dos art. 3º, 66, 69 e 70, da Lei nº 13.104/07,  indefiro 
o pedido de certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 1959/352 e 
anexos , haja vista que o requerente e signatário do pedido não é parte nos autos que 
pretende certifi cado e não demonstrou legitimidade para representar o sujeito passivo 
do tributo, pois não juntou documento que lhe confi ra poderes para representar o pro-
prietário do imóvel junto à administração Municipal.
 

 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 
 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matricula 43.572/04 Diretor/DRI-GP 
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 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Protocolado:   2008/10/1838 
 Requerente:  Eros Pasquini Junior
 Interessado: Eros Pasquini Junior
 Assunto:  Solicita encerramento retroativo da inscrição no ISSQN . 
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007, c/c o Art.72° do decreto 
15.356/05,  indefiro  o pedido de cancelamento retroativo da inscrição municipal  nº 
1134680  ,  tendo em vista que não apresentou prova plena para atendimento do pedido, 
conforme exige o disposto no artigo 1º da IN 02/2009,  De Ofício  cancelando a inscrição 
municipal na data 16/01/2008, (data do protocolado) conforme art. 2º da IN 02/2009. 

 Protocolado:   2008/10/6110 
 Requerente:  Marianice Silva Sandim
 Interessado: Marianice Silva Sandim
 Assunto:  Solicita encerramento retroativo da inscrição no ISSQN . 
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007, c/c o Art.72° do decreto 
15.356/05,  indefiro  o pedido de cancelamento retroativo da inscrição municipal  nº 
1112813  ,  tendo em vista que não apresentou prova plena para atendimento do pedido, 
conforme exige o disposto no artigo 1º da IN 02/2009,  De Ofício  cancelando a inscrição 
municipal na data 15/02/2008, (data do protocolado) conforme art. 2º da IN 02/2009. 

 Protocolado:   2008/10/48021 
 Requerente:  Tulio Matteis
 Interessado: Tulio Matteis
 Assunto:  Solicita encerramento retroativo da inscrição no ISSQN . 
Nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007, c/c o Art.72° do decreto 
15.356/05,  indefiro  o pedido de cancelamento retroativo da inscrição municipal  nº 
1120298  ,  tendo em vista que não apresentou prova plena para atendimento do pedido, 
conforme exige o disposto no artigo 1º da IN 02/2009,  De Ofício  cancelando a inscrição 
municipal na data 03/10/2008, (data do protocolado) conforme art. 2º da IN 02/2009. 

RENATO AUGUSTO GONÇALVES JR.
Auditor Fiscal Tributário - AFTM - matrícula 43.934 - 7 Respondendo pela CSCM / DRM / GP 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 INTERESSADA:  Natalice Pereira de Oliveira ME 
INSCRIÇÃO MUNICIPA:  166.626-6 
Solicita, a contribuinte, o encerramento da inscrição 166.626-6 através de requerimen-
to protocolado no "Protocolo Geral" da Prefeitura Municipal de Campinas. 
Considerando a existência da Instrução Normativa 04/2004 de 18/11/2004, que es-
tabelece, entre outros, o procedimento de encerramento de inscrições mobiliárias de 
pessoas jurídicas e equiparadas,  INDEFIRO  a solicitação de encerramento da ins-
crição 166.626-6 em nome de Natalice Pereira de Oliveira ME e  ORIENTO-A  a 
providenciar o mencionado encerramento, observando o procedimento estabelecido 
na Instrução Normativa 04/2004 de 18/11/2004.

RENATO AUGUSTO GONÇALVES JR.
Auditor Fiscal Tributário - AFTM - matrícula 43.934 - 7 Respondendo pela CSCM / DRM / GP

 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO   

 Protocolo nº: 2012/10/05396
Interessado: OCEANIA DIVULGAÇÃO INTERATIVA LTDA ME
IM nº: 66730-7
Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO 
DA NFSe nº 59, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo ar-
tigo 1º da IN DRM/SMF nº 002/2011, pela não ocorrência do fato gerador, nos termos 
do artigo 8º da Lei Municipal nº 12.392/2005.
Protocolo nº: 2012/10/05400
Interessado: INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA
IM nº: 28210-3
Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO 
DA NFSe nº 1489, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo 
artigo 1º da IN DRM/SMF nº 002/2011, pela não ocorrência do fato gerador, nos ter-
mos do artigo 8º da Lei Municipal nº 12.392/2005. 
Protocolo nº: 2012/10/05409
Interessado: GRÁFICA DOIS PODERES LTDA
IM nº: 8641-0
Assunto: Substituição de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe nº 183 e 184, emitidas no mês de agosto de 2010, em virtude de terem sido 
emitidas com a alíquota de 5,00%, sendo correta a alíquota de 2,79%, de acordo com 
o seu enquadramento no Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, 
com redação dada pelo artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011.
Protocolo nº: 2012/10/05559
Interessado: RECLAM MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA EPP
IM nº: 175852-7
Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO 
DAS NFSe nº 165, 192, 193 e 195 nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com 
redação dada pelo artigo 1º da IN DRM/SMF nº 002/2011, pela não ocorrência do fato 
gerador, nos termos do artigo 8º da Lei Municipal nº 12.392/2005.
Protocolo nº: 2012/10/05770
Interessado: BRASIL CALIBRAÇÃO E SISTEMAS DE PESAGEM LTDA EPP
IM nº: 113004-8
Assunto: Substituição de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe nº 65 a 71, 73 e 74, emitidas nos meses de março e abril de 2011, em 
virtude de terem sido emitidas com a alíquota de 4,31%, sendo correta a alíquota de 
4,26% e das NFSe nº 97 a 110, 112 a 118, 121, 124 a 128 e 130, emitidas nos meses de 
julho a outubro de 2011, em virtude de terem sido emitidas com a alíquota de 4,61%, 
sendo correta a alíquota de 4,31%, de acordo com o seu enquadramento no Simples 
Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo artigo 2º 
da IN DRM/SMF nº 002/2011.
Protocolo nº: 2012/10/05847

Interessado: MICROBIOTICOS ANÁLISES LABORATORIAIS S/S LTDA
IM nº: 99623-8
Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMEN-
TO DAS NFSe nº 2461,2498, 2502, 2554 e 2830, nos termos da IN DRM/SMF nº 
004/2009, com redação dada pelo artigo 1º da IN DRM/SMF nº 002/2011, pela não 
ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 8º da Lei Municipal nº 12.392/2005. 
De ofício, face ao pagamento do tributo, caracterizando o indébito tributário, autorizo 
a compensação do valor de 400,2667 UFIC, nos termos dos artigos 44 a 49 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007.
Protocolo nº: 2012/10/05888
Interessado: DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
IM nº: 62041-6
Assunto: Substituição de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe nº 75, 76, 79, 103, 109, 151, 152, 165, 174, 175, 178, 184, 186, 190 e 191, 
emitidas nos meses de janeiro, maio e setembro a dezembro de 2011, em virtude de 
terem sido emitidas com a alíquota de 3,50%, sendo correta a alíquota de 2,79%, de 
acordo com o seu enquadramento no Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF 
nº 004/2009, com redação dada pelo artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011.
Protocolo nº: 2012/10/05977
Interessado: TREVISAN TEC. SERV. HIDRAULICOS E DE GÁS LTDA - EPP
IM nº: 66.316-6
Assunto: Substituição de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS NFSe nº 47 a 49, 142, 150, 152, 153, 157, 162, 165 a 169, emitidas nos meses de 
novembro de 2010, julho e agosto de 2011, em virtude de terem sido emitidas com a 
alíquota de 4,26%, sendo correta a alíquota de 4,23%, de acordo com o seu enquadra-
mento no Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação 
dada pelo artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011.
Protocolo nº: 2012/10/06321
Interessado: HC DE ANDRADE INFORMATICA EPP
IM nº: 204330-0
Assunto: Substituição de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO 
DA NFSe nº 001, emitida no mês de dezembro de 2011, em virtude de ter sido emitida 
com a alíquota de 4,00%, sendo correta a alíquota de 2,00%, de acordo com o seu 
enquadramento no Simples Nacional, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com 
redação dada pelo artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011.
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 JAMIL JANGE NETO 

 RESPONDENDO PELA CSPFA/DRM 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA/GP 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo:2002/022527 
 Requerente: CLÍNICA DE REPOUSO E EMPR. QUI-SI-SANA 
"Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor competen-
te, que acolho, AUTORIZO o  cancelamento  das parcelas  15/23  a  23/23  e  redução  
da parcela  14/23,  para 3,7830 UFIC's, do acordo n°  096500/2005 , correspondente ao 
valor parcelado indevidamente para o IPTU/Taxa de Lixo - exercícios 2003 e 2004, 
tendo em vista que houve lançamento retroativo de IPTU/Taxas Imobiliárias - com co-
brança dos exercícios 2003 e 2004; o  cancelamento  total do acordo n°  261646/2008 , 
tendo em vista não restar saldo após o cancelamento parcial do acordo original; o 
 cancelamento  total do acordo n°  288678/2009 , tendo em vista o cancelamento total 
do acordo n° 261646/2008; relativos ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co 
 3453.34.68.0464.01001 . AUTORIZO também, a  compensação  do crédito apurado de 
 279,0480 UFIC's , decorrente do valor recolhido indevidamente para as parcelas 14/23 
e 15/23 do acordo nº 096500/2005, para a parcela 01/08 do acordo n° 261646/2008 e 
para as parcelas 01/05 a 05/05 do acordo n° 288678/2009, para  quitação  da parcela 
 03/03  do  IPTU/Taxas Exercício 2011 , no valor de  25,1346 UFIC's , para  quitação  to-
tal do  IPTU/Taxas Exercício 2012 , no valor de  75,4039 UFIC's , relativos ao imóvel 
codifi cado sob o nº.  3453.34.68.0464.01001 , consubstanciado nos termos dos artigos 
163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei 13.104/2007; e ainda, face 
a inexistência de outros débitos em nome do proprietário do imóvel, solicitamos au-
torização para a  restituição  do crédito apurado de  178,5095  UFIC's , nos moldes dos 
artigos 165 a 169 da Lei 5.172/66 (CTN) e 42 a 54 da Lei 13.104/2007."

  Protocolo: 2002/27032    
 Interessado:   CLÍNICA DE REPOUSO E EMPR. QUI-SI-SANA 
"Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor compe-
tente, que acolho, decido: AUTORIZO o  cancelamento  das parcelas  14/18  a  18/18  
e  redução  da parcela  13/18,  para 24,5700 UFIC's, do acordo n°  076092/2004 , cor-
respondentes ao valor parcelado indevidamente para o IPTU/Taxas - exercício 
2003, tendo em vista que houve lançamento retroativo de IPTU/Taxas Imobiliárias 
- com cobrança dos exercícios 2003 a 2007, relativo ao imóvel codifi cado sob o nº. 
 3453.34.68.0414.01001 . AUTORIZO também a  compensação  do crédito apurado de 
 132,4154 UFIC's,  decorrente do valor recolhido indevidamente para quitação das par-
celas 13 a 18/18 do acordo nº 076092/2004, para  quitação  da parcela  03/03  do  IPTU/
Taxas exercício 2012 , no valor de 24,2751 UFIC's, relativo ao imóvel codifi cado sob 
o nº.  3453.34.68.0414.01001 , e para  redução  da parcela  15/15 , de 150,6081 UFIC's 
para 42,4678 UFIC's, do acordo n°  284325/2009 , relativo a renegociação de Autos de 
Lançamentos em nome do proprietário ( ID 876829 ), consubstanciados nos termos dos 
artigos 163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei 13.104/2007."

  Protocolo: 2002/27034    
 Interessado:   CLÍNICA DE REPOUSO E EMPR. QUI-SI-SANA 
"Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor competen-
te, que acolho, AUTORIZO, o  cancelamento  total do acordo n°  176288/2006 , cor-
respondente ao valor parcelado indevidamente para o IPTU/Taxas - exercícios 2003 
a 2005, tendo em vista que houve lançamento retroativo de IPTU/Taxas Imobiliárias 
- com cobrança dos exercícios 2003 a 2007; relativos ao imóvel codifi cado sob o n° 
 3453.34.68.0402.01001 ."

  Protocolo: 2002/27036    
 Interessado:   CLÍNICA DE REPOUSO E EMPR. QUI-SI-SANA 
"Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor competente, 
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que acolho, AUTORIZO, o  cancelamento  das parcelas  10  a  15/15  e  redução  da par-
cela  09/15 , para 23,5535 UFIC's, do acordo n°  087669/2005 , correspondente ao valor 
parcelado indevidamente para o IPTU/Taxas - exercícios 2003 e 2004; o  cancelamento  
das parcelas  08  a  12/12  e  redução  da parcela  03/12 , para 24,6219 UFIC's, do acordo n° 
 124038/2005 , tendo em vista o cancelamento parcial do acordo 087669/2005; o  cance-
lamento  total do acordo n°  268117/2008 , correspondente ao valor parcelado indevida-
mente para o IPTU/Taxas - exercícios 2006 e 2007; tendo em vista que houve lançamen-
to retroativo de IPTU/Taxas Imobiliárias - com cobrança dos exercícios 2003 a 2007; 
relativos ao imóvel codifi cado sob o n°  3453.34.68.0422.01001 . AUTORIZO também, 
a  compensação  do crédito apurado de  506,2976 UFIC's,  decorrente do valor recolhido 
indevidamente no pagamento das parcelas 03, 08 a 12/12 do acordo nº 124038/2005, e 
no pagamento das parcelas 02 a 06/06 do acordo n° 268117/2008,  para  quitação  das 
parcelas  01  a  03/03  do  IPTU/Taxas exercício 2011 , no valor de 75,7587 UFIC's, re-
lativos ao imóvel codifi cado sob o nº.  3453.34.68.0422.01001 , consubstanciados nos 
termos dos artigos 163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei 13.104/2007."

  Protocolo: 2002/27056    
 Interessado:   CLÍNICA DE REPOUSO E EMPR. QUI-SI-SANA 
"Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor competen-
te, que acolho, AUTORIZO, o  cancelamento  das parcelas  16  a  25/25  e  redução  da 
parcela  15/25 , para 21,0826 UFIC's, do acordo n°  083391/2005 , correspondente ao 
valor parcelado indevidamente para o IPTU/Taxas - exercícios 2003 e 2004, tendo 
em vista que houve lançamento retroativo de IPTU/Taxas Imobiliárias - com cobran-
ça dos exercícios 2003 a 2007; o  cancelamento  das parcelas  11  a  19/19  e  redução  
da parcela  10/19 , para 28,4141 UFIC's, do acordo n°  161275/2006 , tendo em vista 
o cancelamento parcial do acordo n° 083391/2005; o  cancelamento  total do Saldo 
Apurado em outubro/2007 referente ao acordo n°  161275/2006 , tendo em vista não 
restar saldo a apurar após o cancelamento parcial do acordo; relativos ao imóvel co-
difi cado sob o n°  3453.32.00.0408.01001 . AUTORIZO também, a  compensação  do 
crédito apurado de  418,3396 UFIC's,  decorrente do valor recolhido indevidamente no 
pagamento das parcelas 10 a 19/19 do acordo nº 161275/2006, e na quitação do saldo 
apurado em outubro/2007,  para  quitação  das parcelas  01  a  04/04  do  IPTU/Taxas 
exercício 2010 , no valor de 76,2186 UFIC's, relativo ao imóvel codifi cado sob o nº. 
 3453.32.00.0408.01001 , consubstanciados nos termos dos artigos 163 e 170 da Lei 
5172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei 13.104/2007."

 Protocolo:   2009/10/32400 
 Interessado:   PAULO ROBERTO SATAKE 
Atendendo ao disposto nos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base 
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos,  DEFIRO  a 
solicitação de conversão em renda no valor total  1.364,1886 U  FIC , para  quitação  do 
débito referente ao exercício fi scal de 2009 com cobrança de retroativos, para o imóvel 
cadastrado no município sob o nº. 4153.64.68.0633.01001, conforme sugerido pela 
C.S.A.C.P.T./DCCA, nos moldes dos artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007.

 Protocolo :  2011/10/24357 
 Interessado:  ANA GABRIELA ESTEVES DUARTE 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base 
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autorizo a 
 restituição  do crédito apurado de 125,0000 UFIC's , decorrente do valor recolhido 
a maior no ISSQN-Ofício de 2011, Inscrição Municipal nº 189065-4 ,  devidamen-
tereconhecido pelo setor competente, conforme decisão publicada no D.O.M. em 
26/09/2012 ,  consubstanciado nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei 13.104/2007 e 
artigos 165 ao 169 da Lei 5.172/66 (C.T.N.)."
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 JOSÉ MOACIR FIORIN 

 DIRETOR/DCCA/GP 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 TERMO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO   
  Processo Administrativo nº 11/10/39.588 
 Interessado:  Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Assunto:  Convite nº 046/2012
 Objeto:  Execução de obras de pavimentação e drenagem na Rua Raul Teixeira Pen-
teado - Jardim Palmeiras.
Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, em sala própria, no 
6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta nº 200, Centro - Campinas, 
Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, 
nomeada através da Portaria 77514/2012, composta pela Presidente, Sra. Simoni Apa-
recida Contant, pela suplente de presidente, Sra. Sueli Xavier da Silva Guatura, pelos 
membros Sra. Rosélia Salomão Mesquita e Sra. Andréia Bortoluzzi de Azevedo e Silva, 
e como suplentes de membros o Sr. Elzo Pinto e a Sra. Silvia Helena Pisciota Barthos. 
Após manifestação técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de fl s. 470/ 476 e 
análise dos documentos apresentados na licitação sob referência, decidem por:
1.  HABILITAR  a empresa  Vial Engenharia e Construtora Ltda. 
2.  FIXAR  prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do 
artigo 109, inciso I, alínea "a" e parágrafo 6º da Lei Federal nº 8.666/93.
3.  COMUNICAR  que, caso não haja recurso, a sessão pública para abertura do enve-
lope proposta da empresa habilitada será realizada no dia  15/10/2012 , às  09:30 horas , 
em sala própria, na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida 
Anchieta, nº 200, 6º andar - Campinas (SP). Os autos do processo estão com vista fran-
queada aos interessados, das 08h30min às 12h00 e das 13h30min às 16h30min. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado.  
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 SIMONI AP. CONTANT 

 PRESIDENTE-CPL 
 ROSÉLIA SALOMÃO MESQUITA 

 MEMBRO 
 ANDRÉIA BORTOLUZZI DE AZEVEDO E SILVA 

 MEMBRO 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Eletrônico  nº   248/2012  
-  Processo Administrativo nº  12/10/12.938 -  Interessado : Secretaria Municipal de 
Saúde -  Objeto : Fornecimento parcelado de medicamentos e soluções manipulados. 
-  Obtenção do Edital : a partir do dia 10/10/2012 -  Recebimento das Propostas dos 
Lotes 01 e 02 : das 08h do dia 29/10/12 às 15h30min do dia 30/10/12 -  Abertura 

das Propostas dos Lotes 01 e 02 : a partir das 15h30min do dia 30/10/12 -  Início 
da Disputa de Preços:  a partir das 15h30min do dia 31/10/12. Demais informações 
constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br ou 
pelo telefone (19) 2116-0145.
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 ELLEN CRISTINA ÂNGELO COSTA LINO 

 PREGOEIRA 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Eletrônico  nº 245  /2012  
-  Processo Administrativo nº  12/10/22.758 -  Interessado : Secretaria Municipal de 
Saúde -  Objeto : Aquisição de medicamentos veterinários para o uso do Centro de 
Controle de Zoonoses. -  Obtenção do Edital : a partir do dia 09/10/2012 -  Recebi-
mento das Propostas dos itens 01 a 35 : das 08h do dia 23/10/2012 às 08h30min do 
dia 24/10/2012 -  Abertura das Propostas dos itens 01 a 35 : a partir das 08h30min 
do dia 24/10/2012 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 09h do dia 25/10/2012. 
Demais informações constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (0XX19) 2116-0137.
 

 Campinas, 05 de outubro de 2012 
 ISABEL APARECIDA LANGE SARDINHA 

 PREGOEIRA 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Eletrônico  nº   241/2012  
-  Processo Administrativo nº  12/10/26.881 -  Interessado : Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda -  Objeto : Aquisição de uniformes para uso da equipe de atendi-
mento do Centro Público de Apoio ao Trabalhador - CPAT -  Obtenção do Edital : a 
partir do dia 11/10/12 -  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 09 : das 08h do 
dia 25/10/12 às 09h do dia 26/10/12 -  Abertura das Propostas dos itens 01 a 09 : a 
partir das 09h do dia 26/10/12 -  Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 
26/10/12. Demais informações constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrôni-
co: www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (19) 2116-0641.
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

 PREGOEIRO 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Eletrônico  nº   242/2012  
-  Processo Administrativo nº  12/10/40.212 -  Interessado : Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos -  Objeto : Registro de Preços de tintas, vernizes, solventes e aces-
sórios para pintura -  Obtenção do Edital : a partir do dia 15/10/12 -  Recebimento 
das Propostas dos itens 01 a 84 : das 08h do dia 26/10/12 às 09h do dia 29/10/12 - 
 Abertura das Propostas dos itens 01 a 84 : a partir das 09h do dia 29/10/12 -  Início 
da Disputa de Preços : a partir das 09h30min do dia 30/10/12. Demais informações 
constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br ou 
pelo telefone (19) 2116-0641.
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

 PREGOEIRO 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Presencial  nº 249/2012  
-  Processo Administrativo nº  12/10/32.299 -  Interessado : Secretaria Municipal de 
Administração -  Objeto : Registro de preços de peças automotivas e acessórios em 
geral, originais, para utilização em máquinas pesadas que compõe a frota municipal. 
 Entrega dos Envelopes e Sessão Pública : 24/10/2012 às 09h30min.  Disponibilidade 
do edital : a partir de 10/10/2012, para consulta, ou para aquisição, ao preço de R$ 
10,00 (dez reais), na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida 
Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas (SP), das 08h30min às 12h e das 13h30min às 
16h30min. O edital poderá ser disponibilizado, a critério da Prefeitura Municipal de 
Campinas, sem ônus, no portal eletrônico www.campinas.sp.gov.br.
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

 PREGOEIRA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 REVOGAÇÃO DE ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 189/2012 
  Processo Administrativo:  12/10/18.485  Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Objeto:  Aquisição de instrumentos e acessórios médicos, odontológicos e veteriná-
rios.
Em face dos elementos constantes do presente processo administrativo e, em especial, 
da necessidade de revisão das especifi cações técnicas, indicada pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde,  REVOGO , com fulcro no art. 3º, inciso II c/c art. 9º, inciso II ambos 
do Decreto n.º 17.518/12, os itens  69  e  117  do procedimento licitatório em epígrafe. 
Ao Departamento Central de Compras para prosseguimento do certame.
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 
 Secretária Municipal De Administração Interina 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 RESOLUÇÃO SMCAIS N° 01, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012 
 Dispõe sobre a instrução e tramitação dos Processos Administrativos refe-
rentes aos pedidos de Cofi nanciamento da Rede Executora de Assistência 
Social do Município de Campinas para o Biênio 2013/2014, com recursos 

do Fundo Municipal de Assistência Social. 
 O Secretário Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, no uso das atri-
buições que lhe confere o Decreto nº 17.518, de 24 de fevereiro de 2012, 
 Considerando  o artigo 204, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que dispõe 
sobre a participação das entidades benefi centes de assistência social na execução de 
serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social;
 Considerando  a Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 
Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011, que dispõe sobre a Lei Orgânica de Assis-
tência Social - LOAS;
 Considerando  a Lei Federal nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre 
a Certifi cação de Entidades Benefi centes de Assistência Social e o Decreto nº 7.237 de 
20 de julho de 2010, que a regulamenta;
 Considerando  a Resolução MDS nº 269 de 13 de dezembro de 2006, que aprova a 
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Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência 
Social - NOB-RH/SUAS;
 Considerando  a Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009, que aprova a 
Tipifi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
 Considerando  a Resolução CNAS nº 16 de 05 de maio de 2010, que defi ne os parâ-
metros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social;
 Considerando  a Resolução CMAS nº 41/2010 consolidada em suas alterações, que 
defi ne os parâmetros municipais para inscrição das entidades e organizações de assis-
tência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassisten-
ciais no Conselho Municipal de Assistência Social;
 Considerando  a análise pelos Conselhos Municipais da área social e a aprovação do 
Conselho Municipal de Assistência Social, 
 RESOLVE: 
 Art. 1º -  Os pedidos de cofi nanciamento das ações da rede executora de Assistência 
Social com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, com fun-
damento na Lei Federal nº 8.742/93, alterada pela Lei Federal nº 12.435, de 06 de 
julho de 2011, e artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93, observarão o disposto nesta 
Resolução.
 Parágrafo Único -  As entidades e organizações de assistência social que apresenta-
rem pedido de cofi nanciamento de que trata o  caput  deste artigo, deverão estar ins-
critas ou ter inscritos seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassisten-
ciais no Conselho Municipal de Assistência Social, sendo que aquelas que atuam com 
crianças e adolescentes também devem ter os seus programas devidamente registrados 
no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
 Art. 2º  -  Os pedidos de cofi nanciamento deverão ser, preliminarmente, conferidos e 
avalizados pela Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle e após deverão ser 
protocolizados junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campinas,  no pe-
ríodo de 09/10/2012 até 19/10/2012 ,  no horário de 9h00 até 16h00 , e acompanhados 
dos documentos, abaixo relacionados, e obedecida a sequência que segue:
I - ofício dirigido ao Secretário Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
indicando, necessariamente, o nível de proteção social e os serviços, programas, pro-
jetos e benefícios socioassistenciais de proteção social básica ou especial pleiteados;
II - plano(s) de ação bienal dos  serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica ou especial a serem cofi nanciados, obrigatoriamente no modelo padrão, 
onde será incluída a(s) conta(s) corrente(s) em que os recursos deverão ser repassados, 
a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social - SMCAIS, por meio de posterior Resolução específi ca para o tema, atendendo 
às disposições do artigo 116 da Lei Federal 8.666/93 e das Instruções do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo;
 I II - cópia do documento de constituição da entidade, devidamente registrado em car-
tório (Estatuto Social);
IV - cópia do documento comprobatório da representação legal da entidade ou organi-
zação de assistência social (ata da assembleia que constituiu a atual diretoria, devida-
mente registrada em cartório e dentro de seu período de vigência);
V  -  cópia do organograma da entidade ou organização de assistência social;
VI - cópia da cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) 
do(s) representante (s) legal (is) da entidade ou organização de assistência social - 
aquele (s) que possui (em) poderes para representar ativa e passivamente a entidade 
ou organização de assistência social ou especifi camente para assinar convênios ou 
instrumentos congêneres;
VII - cópia atual do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da matriz da enti-
dade ou organização de assistência social, a ser obtido no endereço eletrônico:  www.
receita.fazenda.gov.br ;
VIII - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - CND-INSS a ser obtida 
no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com o CNPJ da matriz da enti-
dade ou organização de assistência social, sendo esta válida para todas as unidades;
IX - certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF-
-FGTS, a ser obtida no endereço eletrônico:  www.cef.com.br ;
X - certidão negativa de débitos trabalhistas, a ser obtida no endereço eletrônico: 
 www.tst.jus.br ;
XI - cópia do Certifi cado de Registro Cadastral - CRC válido;
XII  -  declaração informando o estabelecimento bancário, número da agência e da con-
ta corrente específi ca para movimentação de verbas oriundas do FMAS;
XIII - declaração de que mantém regularidade no recolhimento dos encargos trabalhistas;
XIV - declaração de que não está impedida de receber novos repasses públicos.
 § 1º .  -  Cada entidade e organização de assistência social deverá protocolizar um único 
ofício, que deve ser acompanhado do (s) plano (s) de ação dos serviços, programas, 
projetos ou concessão de benefícios socioassistenciais de proteção social básica ou 
especial objeto da solicitação de cofi nanciamento, acompanhados de uma única cópia 
dos documentos especifi cados nos incisos III a XIV deste artigo.
 § 2º. -  No caso de execuções de serviços, programas, projetos ou benefícios socioas-
sistenciais por unidades descentralizadas com autonomia administrativa, identifi cadas 
com o CNPJ da fi lial, deverão ser juntados também os CNPJ e Certifi cado de Regula-
ridade do FGTS das fi liais, CRC e informadas às contas com os respectivos números 
de CNPJ da (s) fi lial (ais).  
 Art. 3º  Fica criada a Comissão Técnica para análise e aprovação dos Planos de Ação, 
sob a coordenação da Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle - CSAC, compos-
ta por 51 (cinquenta e um) membros, a serem nomeados por Portaria, da seguinte forma: 
I - 21 (vinte e um) representantes indicados formalmente pelos respectivos Conselhos 
Municipais, sendo:
a) 08 (oito) do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
b) 04 (quatro) do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA;
c) 04 (dois) do Conselho Municipal do Idoso - CMI;
d) 02 (dois) do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Defi ciência - CMPD;
e) 03 (três) do Conselho Municipal de Direitos da Mulher - CMDM;
II - 30 (trinta) representantes indicados pela SMCAIS, sendo 22 (vinte e dois) do De-
partamento de Operações de Assistência Social e 08 (oito) da Coordenadoria Setorial 
de Avaliação e Controle.   
 Art. 4º  Os Planos de Ação constantes dos pedidos de cofi nanciamento das ações de as-
sistência social do Município serão analisados tecnicamente por subcomissões a serem 
criadas na Comissão prevista no art. 4º desta Resolução,  no período de 24/10/2012 
até 06/11/2012 .
 Parágrafo Único . Após a análise de que trata o  caput  deste artigo, o Gestor enca-
minhará relatório ao CMAS para subsidiar a decisão acerca do repasse dos recursos.  
 Art. 5º.  Após a publicação, pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 
da Resolução de Aprovação da Partilha de Recursos Destinados às Entidades ou Or-
ganizações de Assistência Social, assim como os serviços, programas, projetos e be-

nefícios socioassistenciais,  deverão ser encaminhados o (s) respectivo (s) plano (s) 
de aplicação (ões) financeira (s) e cronograma (s) de desembolso (s) à Coorde-
nadoria Setorial de Avaliação e Controle da Secretaria Municipal de Cidadania, 
Assistência e inclusão Social.  
 §1º.  Os documentos previstos no  caput  deste artigo deverão ser adequados aos mon-
tantes aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social dos respectivos ser-
viços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais para cada um dos níveis de 
proteção social, para os dois exercícios e observadas às fontes de recursos fi nanceiros 
publicadas.
 §2º .  -  Deverá obrigatoriamente constar do(s) plano(s) de aplicação fi nanceira e 
cronograma(s) de desembolso o CNPJ da unidade executora, se fi lial com autonomia 
administrativa, ou o CNPJ da matriz da entidade ou organização de assistência social.
 §3º. -  O prazo para a entrega do(s) plano(s) de aplicação fi nanceira e cronograma(s) 
de que trata o  caput  deste artigo  será publicado em Resolução da SMCAIS, logo após 
a publicação da Resolução de Aprovação da Partilha de Recursos, pelo Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social - CMAS, cujo prazo não poderá ser inferior a 5 (cinco) 
dias corridos.
 Art. 6º .  -  Os recursos referentes ao primeiro pagamento deverão ser disponibilizados 
às entidades até no 5º (quinto) dia útil do mês de fevereiro de 2013.
 Art.7º .  -  Nas hipóteses em que se faça necessário cofi nanciamento no curso do exer-
cício orçamentário, fora do prazo determinado, alterações e aditamentos de Termo de 
Ajuste fi rmados, para a ampliação do objeto ou metas pactuados, caberá à Coorde-
nadoria Setorial de Avaliação e Controle a análise técnica, a aprovação do plano de 
ação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nas proteções 
sociais básica ou especial, a manifestação acerca da alteração pretendida e eventual 
justifi cativa da extemporaneidade, devendo ser consultado o Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS.
 Art. 8º .  -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 05 de outubro de 2012 
 DIMAS ALCIDES GONÇALVES 

 Secretário De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 

 RESOLUÇÃO SMCAIS N° 02/2012 
 Expediente despachado pelo Sr. Secretário de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 05/10/2012 
 Disciplina as  Diretrizes ,  Objetivos ,  Resultados Esperados e Estratégias 

Metodológicas Esperadas , em consonância com os níveis de Proteção 
Social, para o cofi nanciamento da rede socioassistencial que executará 

serviços, programas, projetos e benefícios do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), no exercício de 2013.

 CONSIDERANDO  a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 204, inciso I, que 
dispõe sobre a participação das Entidades Benefi centes de Assistência Social na exe-
cução de programas de assistência social;
 CONSIDERANDO  a Lei Federal Nº 8.742 de 07/12/1993, alterada pela Lei Federal Nº 
12.435, de 06/07/2011, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;
 CONSIDERANDO  as Diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e a im-
plantação do Sistema Único da Assistência Social, através da Norma Operacional Bá-
sica 01/2005;
 CONSIDERANDO  o Decreto Federal Nº 6.308, de 14/12/2007, que dispõe sobre as 
entidades e organizações de assistência social;
 CONSIDERANDO  a Lei Federal Nº 12.101, de 27/11/ 2009, que dispõe sobre a 
Certifi cação de Entidades Benefi centes de Assistência Social e o Decreto Nº 7.237 de 
20/07/2010, que a regulamenta;
 CONSIDERANDO  a Lei Federal n.º 8.069/1990, alterada pela Lei Federal n.º 
12.010/2009 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidada 
em suas alterações, bem como a Lei Federal nº 12.545/2012 e a Lei Federal nº 12.696 
de 25.07.2012 que dispõem sobre o ECA - Estatuto da Criança e do adolescente, con-
solidadas em suas alterações;
 CONSIDERANDO  a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da Organiza-
ção das Nações Unidas de 20/11/1989 e em vigor no Brasil em 02/11/1990;
 CONSIDERANDO  a Resolução CMDCA Nº 06/2001, que trata do trabalho com famílias; 
 CONSIDERANDO  a Resolução CMDCA Nº 27/2003 que trata de serviços de acolhi-
mento institucional de crianças e adolescentes; 
 CONSIDERANDO  a Resolução CMDCA Nº 09/2005 que trata de violência doméstica; 
 CONSIDERANDO  a Lei Federal n.º 10.741/2003 que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso, o Plano Nacional de Atenção à Pessoa Idosa de 22/08/2006 e a Lei Municipal 
11.819/03, que disciplina padrões de funcionamento das Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos - ILPI(s), bem como a Lei Federal no.12.461 de 2011, que altera a 
Lei 10.741 de 2003;
 CONSIDERANDO  a Lei Federal Nº 11.340 de 07/08/2006 - Maria da Penha, do 
Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher;
 CONSIDERANDO  a Lei Municipal Nº 11.204/02, que dispõe sobre a População 
Adulta em Situação de Rua de Campinas; 
 CONSIDERANDO  a Lei Nº 11.346 de 15/09/2006, que cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas a assegurar o direito humano 
à alimentação adequada e dá outras providências;
 CONSIDERANDO  o Decreto Federal Nº 5.296 de 02/12/2004 que regulamenta as 
Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000 e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das pes-
soas portadoras de defi ciência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;
 CONSIDERANDO  a Convenção Internacional de 25/08/2006, sobre os Direitos das 
Pessoas com Defi ciência;
 CONSIDERANDO  a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de De-
fi ciência de 1991;
 CONSIDERANDO  o disposto no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defe-
sa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária de 
13/12/2008;
 CONSIDERANDO  o Decreto Federal Nº 7.053 de 23 de dezembro 2.009, que institui 
a Política Nacional para a População em Situação de Rua;
 CONSIDERANDO  o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Trans-
ferências de Renda aprovado pela Resolução CIT nº 7/2009;
 CONSIDERANDO  Decreto Federal Nº 7.179 de 20 de maio de 2010, que institui o 
Plano Integrado de Enfrentamento ao crack e outras drogas, cria o seu Comitê Gestor, 
e dá outras providências (art. 2º, inciso II);
 CONSIDERANDO  o Manual de Orientação para Instalação e Funcionamento das 
Comunidades Terapêuticas de Outubro/2010 elaborado pela Divisão Técnica de Ser-
viços de Saúde/CVS/SES/SP e Conselho Estadual sobre Drogas/SJDC;
 CONSIDERANDO  a Resolução CMDCA nº 40/ 2003 que regulamenta o atendimen-
to às crianças e adolescentes em situação de rua no município de Campinas.
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 CONSIDERANDO  a Resolução MDS 269, de 13/12/2006 que aprova a Norma Opera-
cional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/
SUAS e suas alterações, constantes na Resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011;
 CONSIDERANDO  a Resolução CONANDA nº 119, de 11 de dezembro de 2006, 
que dispõe sobre os princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento So-
cioeducativo - SINASE;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipifi ca-
ção Nacional de Serviços Socioassistenciais;
 CONSIDERANDO  o Guia de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes do MDS de Junho/2009;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNAS Nº 16, de 05/05/2010, que defi ne os parâ-
metros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social;
 CONSIDERANDO  a Resolução da ANVISA, RDC 29, de 30 de maio de 2011, que 
normatiza Comunidades Terapêuticas;
 CONSIDERANDO  o documento Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos: prio-
ridade para crianças e adolescentes integrantes do Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil, Brasília, DF: MDS, Secretaria Nacional de Assistência Social, 2010;
 CONSIDERANDO  o documento Orientações Técnicas: Gestão do Programa de Er-
radicação do Trabalho Infantil no SUAS, Brasília, DF: MDS, Secretaria Nacional de 
Assistência Social, 2010;
 CONSIDERANDO  o documento “Orientações Técnicas: Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social” - CREAS, MDS,Brasília, 2011;
 CONSIDERANDO  o guia “Perguntas e Respostas” - Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social - CREAS - Brasília, MDS/2011; 
 CONSIDERANDO  o processo de reordenamento, em 2012, dos serviços, programas, 
projetos e benefícios a partir da aprovação da Tipifi cação Nacional dos Serviços So-
cioassistenciais;
 CONSIDERANDO  o PlanoNacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa 
Idosa, da Subsecretaria de Direitos Humanos/ Governo Federal, em 2005, que estabe-
lece as estratégias sistêmicas de ação, tendo em vista o resultado do planejamento, or-
ganização, coordenação, controle, acompanhamento e avaliação de todas as etapas da 
execução das ações de prevenção e enfrentamento da violência contra a pessoa idosa.
 CONSIDERANDO  o Plano Plurianual de Assistência Social 2010 a 2013, que orga-
niza as ações da política de assistência social no município;
 CONSIDERANDO  as deliberações das Conferências Municipais dos Conselhos de 
Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa, de 
Direitos da Pessoa com Defi ciência e de Direitos da Mulher, destacando as delibera-
ções da Conferência Municipal de Assistência Social de 2011;  CONSIDERANDO  a 
Resolução CMDCA Nº 23/2010, que dispõe sobre o Pacto Intersecretarias;
 CONSIDERANDO  a Resolução CNAS nº 27, de 19 de setembro de 2011 que ca-
racteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da 
Assistência Social;
 CONSIDERANDO  a Resolução CMAS Nº 41/2010 consolidada em suas alterações, 
que defi ne os parâmetros municipais para inscrição das entidades e organizações de 
Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioas-
sistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Campinas-SP;
 CONSIDERANDO  a RESOLUÇÃO Nº 113, DE 19 DE ABRIL DE 2006 - CONAN-
DA que dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do 
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 CONSIDERANDO  a Resolução CMDCA nº40/2003, que regulamenta o atendimen-
to às crianças e adolescentes em situação de rua no município de Campinas;
 CONSIDERANDO  a Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o 
Sistema Nacional e Atendimento Socioeducativo - SINASE;
 CONSIDERANDO  a Ordem de Serviço SMCAIS N° 01/2012, de 10 de agosto de 
2012, que dispõe sobre o protocolo CREAS - Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social para inclusão de famílias no Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI;
 CONSIDERANDO  a análise pelos Conselhos Municipais da área social e a aprova-
ção do Conselho Municipal de Assistência Social, através desta Resolução, o Senhor 
Secretário Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, no uso de suas atri-
buições legais,
 RESOLVE: 
Dar publicidade às  Diretrizes ,  Objetivos, Resultados Esperados e  Estratégias Me-
todológicas Esperadas,  em consonância com os níveis de Proteção Social dos servi-
ços, programas, projetos e benefícios do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
que serão considerados para o cofi nanciamento do exercício de 2013, com recursos do 
Fundo Municipal de Assistência Social, nos termos dos anexos, visando à composição 
da rede socioassistencial executora das ações da Política de Assistência Social no Mu-
nicípio de Campinas, pela conjugação de esforços complementares com as entidades 
e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios so-
cioassistenciais, devidamente inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 1º- Os Planos de Ação a serem encaminhados pelas entidades para participação 
no processo de cofi nanciamento de 2013, além de atenderem as orientações de  Reso-
lução  específi ca para o cofi nanciamento, deverão estar em consonância com as  Di-
retrizes ,  Objetivos ,  Resultados Esperados,  Estratégias Metodológicas Esperadas 
 de cada nível protetivo de seus respectivos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais. 
Art. 2º- São  Diretrizes  da Política Municipal de Assistência Social:
I. Gestão Pública dos Serviços (conforme descrição no parágrafo 1º); 
II. Matricialidade sociofamiliar;
III. Territorialidade;
IV. Intersetorialidade e articulação das ações da rede socioassistencial e demais polí-
ticas sociais;
V. Formação continuada dos trabalhadores do SUAS;
VI. Participação popular e controle social;
VII. Desenvolvimento de ações de prevenção às diversas formas de violência e men-
dicância em todos os serviços e a prevenção ao trabalho infantil nos serviços de aten-
dimento a crianças e adolescentes;
VIII. Notifi cações em todos os casos de violência identifi cados pela rede de serviços 
socioassistenciais;
IX. Participação da rede socioassistencial no processo de monitoramento da Coorde-
nadoria Setorial de Avaliação e Controle - CSAC; 
X. Condições de acessibilidade nos espaços físicos de atendimento aos usuários;
XI. Inclusão dos benefi ciários do Benefício de Prestação Continuada-BPC e Programa 
Bolsa Família nos serviços socioassistenciais;
XII. Acesso do grupo familiar aos demais programas de transferência de renda;
XIII. Referenciamento e contrarreferenciamento à rede socioassistencial e às políticas sociais;
XIV. Articulação intersetorial com as políticas públicas de saúde, educação, habitação, 

esporte, lazer, cultura, transporte e segurança pública;
XV. Garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária;
XVI. Garantia da participação dos usuários e suas famílias em espaços que favoreçam 
a avaliação das atenções recebidas, expressão de opiniões e reivindicações;
XVII. Atualizações permanentes dos dados dos usuários e do seu grupo familiar no Siste-
ma Integrado de Governança Municipal (SIGM) a partir da implementação regionalizada;
XVIII. Prioridade para os territórios de maior vulnerabilidade social e situações de 
risco de acordo com a demanda identifi cada, conforme consta no Plano Municipal 
de Assistência Social 2010-2013, acrescido de dados de análise atualizados em 2012.
XIX. Informações e divulgações impressas e/ou para a imprensa de questões relativas 
aos atendimentos prestados pelas ONGs cofi nanciadas relativas à execução de ações 
socioassistenciais, deverão ter autorização prévia da Gestão Pública e assessoria de 
imprensa da PMC/DECOM/SMCAIS e também deverão conter obrigatoriamente a 
referência da SMCAIS e da PMC e, quando for o caso, os seus respectivos logotipos; 
XX. Exercício laico das ações socioassistenciais cofi nanciadas, tanto para usuários 
quanto para profi ssionais que desempenham suas funções junto aos respectivos Ser-
viços, sendo que as atividades religiosas não se constituem como ações da política de 
assistência social; 
XXI. As entidades de Assistência Social cofi nanciadas devem ter, em local visível da 
instituição, a identifi cação dos serviços socioassistenciais executados com recursos 
públicos, exceto nos impedimentos legais. 
Parágrafo 1º - A  Gestão Pública dos Serviços,  descrita no item I deste artigo, compre-
ende diferentes ações efetuadas pela SMCAIS, através da articulação entre gabinete, 
departamentos e coordenadorias: DOAS, CSAC, Financeiro, Jurídico, entre outros. 
Os Serviços preconizados nesta Resolução e especifi cados com Gestão Pública, com-
preendem ainda a articulação e o acompanhamento da execução das ações por profi s-
sionais designados pela SMCAIS, para o apoio técnico, por meio de:
Defi nição de fl uxos para os atendimentos (da inclusão ao desligamento);Participação 
em reuniões com os profi ssionais da SMCAIS designados para acompanhar o 
Serviço;Participação em discussões de situações/casos junto ao apoio técnico, com as 
equipes e em rede;Defi nição das diretrizes metodológicas para a execução das ações e 
alinhamento do Serviço;Registro das ações desenvolvidas e defi nição de instrumentais 
de acompanhamento pelos técnicos;Monitoramento institucional pelo Apoio Técnico 
e Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC);Oferecimento de supervi-
sões e capacitações, incluindo a participação na execução das propostas de ação nos 
territórios e demais desdobramentos que delas se originarem;Envio de uma cópia de 
todos os relatórios elaborados para o Sistema de Garantia de Direitos, para o pro-
fi ssional responsável pelo Apoio Técnico do Serviço;Inclusões e desligamentos das 
famílias efetuados de acordo com os procedimentos e fl uxos estabelecidos pelo Apoio 
Técnico;Nas situações de rompimento da parceria, proceder à devolução dos prontuá-
rios das famílias acompanhadas pelo Serviço, respeitando o código de ética e norma-
tivas das profi ssões;Envio de relatório técnico com histórico do acompanhamento no 
desligamento da família;Orientação sociojurídica aos profi ssionais do serviço;Análise 
conjunta com as entidades executoras, do espaço físico a ser utilizado para acolhimen-
to, em caso de reformas, locações ou remanejamento dos acolhidos. 
Art. 3º - A Comissão Técnica de Análise deverá ser composta por um quórum mínimo 
de quatro representantes, sendo um da CSAC, um do DOAS, um do Conselho Muni-
cipal de Assistência Social e um dos Conselhos Municipais, representativo do Serviço 
que estará em análise, podendo ser titular ou suplente.
Os representantes dos Conselhos Municipais não poderão ter qualquer vínculo empre-
gatício, voluntário ou ser membro da diretoria com os serviços analisados. Os planos 
não poderão ser aprovados sem a presença desse quorum mínimo.
Os apoiadores técnicos dos serviços com Gestão Pública específi ca comporão as co-
missões de análise juntamente com os componentes indicados no quorum mínimo 
estipulado.
A assessoria jurídica poderá participar da análise dos tópicos jurídicos específi cos, se 
necessário e quando for solicitado.
A Comissão observará, quando da avaliação e análise dos Planos de Ação de cada enti-
dade e/ou organização de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus anexos, que disci-
plina qual a natureza da Proteção a que se destina (Básica ou Especial), bem como ao 
nível de proteção de Média ou Alta Complexidade, com ênfase nas questões referentes:
I. À compatibilização do quadro de recursos humanos para a execução do objeto e as 
metas a serem cofi nanciadas, conforme o Guia de Orientação Técnica do MDS e a 
NOB RH/ SUAS/ SNAS;
II. À compatibilização da oferta de espaço físico acessível e adequado às ações as 
quais se propõe executar para prevenção, proteção, acolhimento e escuta;
III. À ênfase no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
IV. Ao desenvolvimento de ações intersetoriais e em rede;
V. À análise do processo de monitoramento, avaliação e gestão realizados pela CSAC 
e DOAS (DAS/CRAS/CREAS), destacando-se a capacidade de gestão institucional, 
técnica e fi nanceira;
VI. À utilização de Estratégias Metodológicas fundamentadas em base científi ca e 
também produzidas a partir do exercício profi ssional cotidiano, tendo por base a aná-
lise das vulnerabilidades e dos riscos, visando gerar capacidade técnica de resolutivi-
dade e qualidade nas respostas da política a cada usuário;
VII. Às estratégias e instrumentos utilizados, visando garantir acesso às informações 
aos usuários da política, para a concretização dos direitos socioassistenciais;
VIII. Aos procedimentos para a inclusão prioritária dos usuários nos programas de 
Benefício de Prestação Continuada - BPC, Bolsa Família e de Erradicação do Traba-
lho Infantil - PETI;
IX. Aos procedimentos à notifi cação no SISNOV em todos os casos de Violência Do-
méstica identifi cados durante a intervenção socioassistencial;
X. À inclusão dos benefi ciários do BPC, Bolsa Família e de Erradicação do Trabalho 
Infantil nos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
XI. Ao acesso do grupo familiar aos demais programas de transferência de renda;
XII. Ao referenciamento e contrarreferenciamento à rede socioassistencial e às polí-
ticas sociais;
XIII. À articulação intersetorial com as políticas de saúde, educação, habitação, es-
porte, lazer e cultura;
XIV. À garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comu-
nitária;
XV. À utilização do Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM) como ferra-
menta diária de trabalho no que se refere a associações, desligamentos, manutenção e 
registro do atendimento aos usuários e do grupo familiar.
 1.   PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
A proteção social básica, “destina-se à população que vive em situação de vulnerabi-
lidade social decorrente da pobreza, situação de privação (ausência de renda, precário 
ou nulo acesso aos serviços públicos), em situação de fragilização de vínculos afeti-
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vos, relacionais e de pertencimento social (discriminação etárias, étnicas, de gênero ou 
por defi ciência, dentre outras)”, PNAS, 2004. 
Os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais objetivam processar 
a inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade nas políticas públicas, no mundo 
do trabalho e na vida social e comunitária. As ações devem ter por referência os ter-
ritórios, garantindo espaço de acolhimento, convivência e socialização das famílias e 
o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como a promoção da 
integração ao mercado de trabalho. Devem garantir ainda a articulação com as demais 
políticas públicas a fi m de buscar a efetividade das ações, o protagonismo das famílias, 
a superação das condições de vulnerabilidade e a prevenção das situações de risco.
 ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL A SEREM CONSIDERADAS: 
- Reuniões com a equipe de trabalho para planejamento, acompanhamento e avaliação 
das atividades desenvolvidas;
- Participação nas reuniões com gestão operacional do DAS e CRAS;
- Referência pelos CRAS e/ou DAS das novas demandas de atendimento dos serviços 
da Proteção Social Básica;
- Reuniões intersetoriais para articulação junto à rede de serviços do território;
- Reuniões da equipe técnica com os dirigentes;
- Reuniões com a comunidade local para diagnóstico e planejamento das ações;
- Formação teórico prática continuada da equipe de trabalho;
- Participação em reuniões de comissões e grupos de trabalho dos conselhos municipais;
- Participação em eventos e reuniões oferecidos pelo gestor público;
- Participação indispensável em capacitações e formações oferecidas pelo gestor pú-
blico;
- Realização de eventos para divulgação do serviço e captação de recursos;
- Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança, ao adolescente e suas 
famílias para potencialização das ações;
- Articulação de parcerias com as políticas setoriais de cultura, esporte, habitação, 
educação e saúde;
- Relatórios técnicos de atendimento à demanda da área;
- Reuniões com voluntários e estagiários;
- Reuniões com equipe multi e interdisciplinar;
- Efetivação da notifi cação no SISNOV em todos os casos de Violência identifi cados 
durante a intervenção socioassistencial;
- Participação nos Fóruns da rede socioassistencial nos territórios dos CRAS e/ou DAS;
- Encaminhamento para cadastro e atualização dos dados dos usuários no Sistema 
Integrado de Governança Municipal - SIGM;
- Respeito às orientações e aos prazos para o preenchimento dos instrumentais eletrô-
nicos de monitoramento e avaliação da Coordenadoria Setorial de Avaliação e Con-
trole - CSAC;
- Estabelecimento de estratégias de formas de participação dos usuários e famílias no 
processo de elaboração, execução e avaliação das ações desenvolvidas;
- Capacitação dos técnicos/monitores/ofi cineiros que trabalham com inclusão de pes-
soas com defi ciência.
 1.1.   SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
 1.1.1.   PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS e 11 meses 
 DESCRIÇÃO:  Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para 
a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das 
crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa fai-
xa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e es-
portivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção 
social. Inclui crianças e adolescentes com defi ciência, retirados do trabalho infantil ou 
submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para resignifi car vivências 
de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedo-
ras do desenvolvimento de sociabilidade e na prevenção de situações de risco social.
 PÚBLICO ALVO: 
Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses e suas famílias em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco social, em especial:
- Crianças e adolescentes encaminhados pelos serviços da proteção social especial: 
programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendi-
mento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após 
medida protetiva de acolhimento; e outros;
- Crianças e adolescentes com defi ciência, com prioridade para as benefi ciárias do BPC;
- Crianças e adolescentes cujas famílias são benefi ciárias de programas de transferên-
cia de renda;
- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos 
e com difi culdades para manter.
 DIRETRIZES: 
- Garantir atendimento continuado e sistemático a crianças e adolescentes de 06 a 14 
anos e 11 meses, de segunda a sexta-feira em horário complementar à rede regular de 
ensino, por, no mínimo, 4 horas por período, com metodologia pautada na educação 
não formal considerando os interesses, demandas, necessidades e as especifi cidades 
das faixas etárias de 06 a 10 anos e 11 meses e de 11 a 14 anos e 11 meses;
- Organizar as crianças e adolescentes, quando possível, por faixa etária diferenciada: 
6 a 9 anos (crianças), 10 a 12 anos (crianças e pré-adolescentes), 13 a 14 anos e 11 
meses (adolescentes) considerando a realidade local;
- Pautar as intervenções com experiências lúdicas, esportivas, culturais, artísticas e 
recreativas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e pro-
teção social;
- Assegurar a participação das crianças, adolescentes e suas famílias no planejamento, 
execução e avaliação das ações desenvolvidas, como também identifi car suas expec-
tativas;
- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes e no fortalecimento de vínculos familiares e sociais;
- Estimular a participação na vida pública de território e desenvolver competências 
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.
 OBJETIVOS: 
- Contribuir para a prevenção e/ou proteção às situações de vulnerabilidade e/ou risco 
social de crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses e suas famílias, propi-
ciando o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos familiares e co-
munitários;
- Garantir a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e 
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adoles-
centes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades na faixa etária de 06 a 14 
anos e 11 meses;
- Assegurar espaços socioeducativos que contribuam para o desenvolvimento de ha-
bilidades e potencialidades de crianças e adolescentes pautadas na concepção da edu-
cação integral e integrada;
- Minimizar as situações de vulnerabilidades e riscos sociais de famílias com crianças 

e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, garantindo a convivência familiar e comuni-
tária, tendo em vista o enfrentamento do processo de exclusão social;
- Possibilitar acesso as experiências e manifestações lúdicas, artísticas, culturais, es-
portivas e de lazer visando ao desenvolvimento da sociabilidade e criatividade;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no 
sistema regular de ensino;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e a potencialização 
da família como unidade de referência, respeitando sua diversidade e fortalecendo 
seus vínculos relacionais e comunitários;
- Fortalecer a função protetiva da família e dos vínculos sociais e comunitários, con-
tribuindo na melhoria de sua qualidade de vida por meio da superação de situações de 
fragilidade social e pessoal vivenciadas;
- Complementar as ações da comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças 
e adolescentes;
- Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, jovens, ido-
sos, em especial pessoas com defi ciência, assegurando o direito à convivência familiar 
e comunitária;
- Promover acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de 
proteção social de assistência social nos territórios;
- Promover acesso a serviços setoriais de educação, saúde, cultura, esporte, lazer e 
outros existentes no território contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais 
direitos;
- Desenvolver atividades que contribuam para ressignifi car vivências de isolamento e 
violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvi-
mento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social;
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, esti-
mulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social;
- Assegurar espaços para o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade 
e respeito mútuo;
- Ter acesso a experiências/vivências/ofi cinas/grupos que possibilitem a ampliação 
do universo informacional, artístico, lúdico, esportivo e cultural das crianças e ado-
lescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, sociabilidades, 
habilidades e talentos;
- Ter acesso a vivências fundamentadas em valores universais e princípios éticos de 
justiça e cidadania;
- Assegurar o desenvolvimento de ofi cinas/grupos de prevenção à violação de direitos 
de forma sistemática com o grupo familiar;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências 
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Ter acesso a vivências que contribuam para a construção de projetos individuais e 
coletivos, desenvolvimento da auto-estima e autonomia;
- Ter acesso e troca de experiências com grupos de outras localidades e faixas etárias 
semelhantes.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Ter acolhida das demandas, interesses, necessidades, potencialidades, habilidades 
e aptidões;
- Ter acesso a um ambiente saudável, de respeito e de valorização das diversidades 
étnicas, raciais, religiosas e sexuais;
- Ter reduzido o descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família e 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
- Ter acesso a benefícios socioassistenciais e programas de transferência de renda, 
incluindo o BPC, bem como aos demais direitos sociais, civis e políticos;
- Ter acesso a serviços básicos e especializados de saúde;
- Ter acesso a serviços setoriais de educação, cultura, esporte e lazer e outros existen-
tes no território;
- Ter acesso à educação alimentar e cuidados básicos de higiene, entre outros aspectos 
que contribuam para o desenvolvimento da autoestima;
- Ter garantido o acesso a atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, cogniti-
vas e de lazer e cultura;
- Ter acesso à documentação civil;
- Ter contribuído para a inclusão de crianças e adolescentes na rede regular de ensino;
- Ter aumentado a frequência, permanência e desempenho das crianças e adolescentes 
na rede regular de ensino;
- Ter ampliado sua formação cidadã (informações sobre direitos sociais, civis, políti-
cos e condições sobre seu usufruto);
- Ter ampliado comportamentos e ações de prevenção e proteção à violação de direi-
tos;
- Ter ampliado comportamentos de preservação da qualidade do meio ambiente;
- Ter ampliado o universo informacional, tecnológico, artístico, lúdico, esportivo e 
cultural das crianças e adolescentes;
- Ter ampliada sua capacidade de análise crítica da realidade, de escolha, de decisão, 
de avaliação, de expressão de opiniões e de reivindicações;
- Ter ampliada sua capacidade de conviver em grupo, de administrar confl itos por 
meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar;
- Ter ampliado comportamentos e ações proativas de autonomia, protagonismo, eman-
cipação, sociabilidade, convivência com a diversidade, habilidades cognitivas e pes-
soais, valores éticos e políticos;
- Ter ampliada a capacidade protetiva e socializadora da família;
- Ter ampliada a capacidade de superação de difi culdades de convívio;
- Ter ampliada sua capacidade de convivência intergeracional e comunitária;
- Ter ampliada a inclusão de crianças e adolescentes com defi ciência no serviço;
- Ter ampliada a capacidade de fortalecimento dos vínculos afetivo solidários;
- Ter ampliada a capacidade de reconhecimento das potencialidades de todos os en-
volvidos;
- Apresentar níveis de satisfação positivos em relação ao serviço.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Oferta de acolhimento e orientação a crianças, adolescentes e suas famílias;
- Entrevistas;
- Visitas domiciliares;
- Busca Ativa;
- Atividades/Grupos/Ofi cinas/Vivências lúdicas, culturais, artísticas, esportivas e re-
creativas;
- Roda de conversa ou atividade de aquecimento ou sensibilização;
- Grupos de refl exão;
- Grupos de convívio e fortalecimento de vínculos;
- Grupos socioeducativos temáticos;
- Ofi cinas/Vivências/Grupos sistemáticos de prevenção à violação de direitos/cidadania;
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- Palestras;
- Passeios e visitas culturais externas;
- Apresentações internas e externas;
- Participação em conselhos, fóruns e eventos;
- Atividades em interação com outras políticas sociais;
- Referenciamento e contrarreferencimento para a rede de serviços;
- Encaminhamento aos CRAS/DAS de referência no território das famílias aos progra-
mas de transferência de renda e as pessoas idosas e com defi ciência para inclusão em 
programas de benefícios sociais e previdenciários;
- Articulação com as políticas setoriais de educação, saúde, cultura, lazer e esportes;
- Preenchimento dos instrumentais eletrônicos de monitoramento e avaliação da CSAC;
- Avaliação pelas crianças, adolescentes, famílias e comunidades sobre as ações de-
senvolvidas;
- Cadastramento e atualizações permanentes dos dados dos usuários e do seu grupo 
familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM);
- Alimentar o Sistema de Notifi cação de Violência (SISNOV/SINAN).
 1.1.2.   PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 24 ANOS 
 DESCRIÇÃO: 
Tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, contribuindo 
para o retorno ou a permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do 
desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação 
cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. As atividades devem abordar 
as questões relevantes sobre a juventude, contribuindo para a construção de novos 
conhecimentos e formação de atitudes e valores que refl itam no desenvolvimento in-
tegral do jovem. As atividades também devem desenvolver habilidades gerais, tais 
como a capacidade comunicativa e a inclusão digital de modo a orientar o jovem para 
a escolha profi ssional, bem como realizar ações com foco na convivência social por 
meio da arte-cultura e esporte-lazer. As intervenções devem valorizar a pluralidade e 
a singularidade da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade; sensi-
bilizar para os desafi os da realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio 
social; criar oportunidades de acesso a direitos; estimular práticas associativas e as 
diferentes formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de 
jovens no espaço público.
 PÚBLICO ALVO: 
Adolescentes e jovens de 15 anos a 24 anos e suas famílias.
 DIRETRIZES: 
- A metodologia de trabalho deverá ser adequada às demandas, necessidades e espe-
cifi cidades das faixas etárias dos adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e 11 meses e 
de 18 a 24 anos;
- Formação continuada dos técnicos do serviço para aprimorar a proposta de trabalho, 
a partir de uma construção coletiva, desenvolvendo conceitos e formações padroniza-
das para implementação em 2013;
- Garantia de atendimento, sistemático e continuado, 03 (três) vezes por semana, com 
duração de 12 horas e 30 minutos semanais.
 OBJETIVOS: 
- Contribuir para a erradicação e/ou diminuição da incidência de vulnerabilidade e 
risco social e pessoal em adolescentes e jovens de 15 anos a 24 anos residentes no 
município de Campinas, com ênfase no exercício do protagonismo juvenil;
- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento dos 
adolescentes e jovens no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Estimular o acesso de adolescentes e jovens com defi ciência, assegurando o direito à 
convivência familiar e comunitária;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos adoles-
centes e jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilida-
des, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências 
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, principalmente ao pro-
grama Ação Jovem, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos 
territórios;
- Promover o acesso a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, 
cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos ado-
lescentes e jovens aos demais direitos;
- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania 
e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específi cas 
básicas;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educa-
cional;
- Fortalecer a função protetiva da família e dos vínculos sociais e comunitários, con-
tribuindo na melhoria de sua qualidade de vida por meio da superação de situações de 
fragilidade social e pessoal.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Acesso à documentação civil;
- Ampliação da capacidade protetiva da família e a superação de suas difi culdades de 
convívio;
- Acesso a informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o 
seu usufruto;
- Acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do terri-
tório e da cidade;
- Inclusão de adolescentes e jovens com defi ciência;
- Acesso a benefícios socioassistenciais e programas de transferência de renda;
- Aquisição de conhecimentos para a vida profi ssional;
- Aquisição de habilidades para o acesso ao trabalho;
- Participação em espaços que favoreceram oportunidades de escolha e tomada de 
decisão;
- Participação em espaços que favoreceram a avaliação das atenções recebidas, ex-
pressão de opiniões e reivindicações;
- Apresentação de níveis de satisfação em relação ao serviço.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Orientação e encaminhamentos (referenciamento e contrarreferenciamento);
- Atendimento às famílias por meio de entrevistas e visitas domiciliares;
- Articulações em rede com serviços socioassistenciais, serviços dos demais setores, 
Conselhos, Programas e projetos de desenvolvimento de talentos e capacidades;
- Grupos de convívio e fortalecimento de vínculos;
- Atividades para o desenvolvimento do convívio comunitário e social;
- Encaminhamento aos CRAS/DAS de referência de familiares das pessoas idosas e 

com defi ciência para inclusão em programas de benefícios sociais e previdenciários;
- Atividades que promovam a participação social em fóruns, conselhos, movimentos 
sociais, organizações comunitárias e outros espaços de organização social;
- Atividades que propiciem a formação cidadã;
- Atividades que possibilitem a construção de projeto de vida e projetos coletivos;
- Atividades que promovam informação, comunicação e defesa de direitos;
- Atividades para ampliação do universo informacional e o desenvolvimento de habi-
lidades e talentos;
- Atividades esportivas, culturais, artísticas e de lazer;
- Atividades para mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio;
- Atividades para desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competên-
cias específi cas básicas;
- Atividades que estimulem a participação social para a livre expressão de opiniões, de 
reivindicação e avaliação das ações ofertadas;
- Elaboração de relatórios e prontuários;
- Cadastramento e atualizações permanentes dos dados dos usuários e do seu grupo 
familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM).
 1.1.3.   CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir 
aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fi m de 
complementar o trabalho social com as famílias e prevenir a ocorrência de situações 
de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafi adoras, 
estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivên-
cias individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar 
trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, 
fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. 
Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afi rmação dos direitos e no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidade, com vistas ao alcance de alternati-
vas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.
Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na 
composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com defi ciência, etnia, raça, 
entre outros.
Possui articulação com o serviço de proteção e atendimento das famílias dos usuários 
destes serviços, garantindo a matricialidade sociofamiliar da política de assistência social.
 PÚBLICO ALVO: 
Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Pessoas Idosas . 
 DIRETRIZES: 
- Propiciar espaços diários de acolhimento e convivência destinados a pessoas, em 
seus diferentes ciclos de vida, na perspectiva de se constituir em um espaço de pre-
venção à fragilidade humana;
- Garantir a construção de redes de apoio, solidariedade e convivência;
- Possibilitar interações geracionais e intergeracionais;
- Dirigir a intervenção técnica para a realização de atividades baseadas no interesse e 
necessidades das pessoas;
- Respeitar as particularidades de cada território, incentivando ações comunitárias e 
intersetoriais.
- Reduzir e prevenir situações de isolamento social e de institucionalização de pessoas 
idosas.
 OBJETIVOS: 
- Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações 
de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
- Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e 
pessoas idosas, em especial, às pessoas com defi ciência, assegurando o direito à con-
vivência familiar e comunitária;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades geracionais e intergeracionais, propi-
ciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os 
vínculos familiares e comunitários;
- Possibilitar experiências que promovam às pessoas idosas o autoconhecimento e 
autocuidado;
- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de 
proteção social de assistência social nos territórios;
- Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, 
cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usu-
ários aos demais direitos;
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, esti-
mulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e 
de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Acesso à documentação civil;
- Ampliação da capacidade protetiva da família e a superação de suas difi culdades de 
convívio;
- Acesso a informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o 
seu usufruto;
- Acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do terri-
tório e da cidade;
- Inclusão de pessoas com defi ciência no serviço;
- Acesso a benefícios socioassistenciais e programas de transferência de renda;
- Participação em espaços que favoreçam oportunidades de escolha e tomada de decisão;
- Participação em espaços que favoreçam a avaliação das atenções recebidas, expres-
são de opiniões e reivindicações;
- Interação familiar e comunitária fortalecidas;
- Convívio geracional e intergeracional assegurado;
- Redução da ocorrência de situações de risco social, tais como o isolamento, situa-
ções de violência e violações de direitos, e demais riscos identifi cados pelo trabalho 
preventivo junto aos usuários;
- Processo de envelhecimento ativo e saudável;
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS:  
- Orientações e encaminhamentos (referenciamento e contrarreferenciamento);
- Atendimento às famílias por meio de entrevistas e visitas domiciliares;
- Articulações em rede com serviços socioassistenciais e serviços dos demais setores, 
Conselhos, programas e projetos de desenvolvimento de talentos e capacidades;
- Grupos de convívio e fortalecimento de vínculos;
- Encaminhamento aos CRAS/DAS de referência de pessoas idosas e pessoas com 
defi ciência para inclusão em programas de benefícios sociais e previdenciários;
- Atividades para conhecer o território, bem como possibilitar o convívio comunitário 
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e social;
- Atividades que promovam a participação social em fóruns, conselhos, movimentos 
sociais, organizações comunitárias e outros espaços de organização social;
- Atividades que propiciem a formação cidadã;
- Atividades que possibilitem a construção de projeto de vida e projetos coletivos;
- Atividades que promovam informação, comunicação e defesa de direitos;
- Atividades para ampliação do universo informacional e o desenvolvimento de habi-
lidades e talentos;
- Atividades esportivas, culturais, artísticas e de lazer;
- Grupos de estimulo a convivência social, familiar e comunitária das pessoas idosas;
- Ações que promovam a integração entre as pessoas idosas da comunidade institu-
cionalizadas ou não;
- Atividades para mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio;
- Atividades que estimulem a participação social para a livre expressão de opiniões, de 
reivindicação e avaliação das ações ofertadas;
- Elaboração de relatórios e prontuários;
- Cadastramento e atualizações permanentes dos dados dos usuários e do seu grupo 
familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM).
 2.   PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinado às 
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocor-
rência de abandono, maus-tratos físico e/ou psíquico, abuso sexual, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de medida socioeducativas, situação de rua, situação de tra-
balho infantil, entre outras. São serviços que requerem acompanhamentos individuali-
zados e maior fl exibilização nas soluções protetivas. Necessitam de encaminhamentos 
monitorados, apoio e processos que assegurem a qualidade e efetividade das ações 
desenvolvidas. Têm estreita interface com o Sistema de Garantia de Direitos e exigem 
gestão articulada com o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar e ou-
tros órgãos do poder executivo (PNAS 2004).
 2.1.   PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem atendimen-
tos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares 
e comunitários não foram rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação téc-
nica operacional e atenção especial e mais individualizada, e/ou de acompanhamento 
sistemático e monitorado. (PNAS 2004).
 ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL A SEREM CONSIDERADAS: 
- Gestão Pública do Serviço, conforme disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- Garantir a participação das equipes de trabalho nas reuniões de Gestão da rede so-
cioassistencial;
- Realizar acompanhamento social e monitoramento dos encaminhamentos;
- Realizar reuniões com Conselhos Municipais, Fóruns, grupos de trabalho e/ou visitas 
técnicas visando orientações, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas;
- Realizar reuniões com funcionários técnicos operativos e gerenciais visando ao pla-
nejamento e avaliação das ações desenvolvidas, avaliação de capacidade de gestão (ad-
ministrativa, fi nanceira e operacional), bem como capacitação e supervisão continuada;
- Garantir as reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos;
- Realizar reuniões com a rede socioassistencial visando à melhoria na qualidade dos 
serviços;
- Realizar reuniões com atores que atendem a essa demanda para avaliação diagnóstica 
de competências e responsabilização (saúde, assistência social, educação e /ou outros);
- Realizar reuniões para articulação da rede socioassistencial com a rede de saúde, 
visando ao atendimento às demandas dos usuários/famílias;
- Realizar participações e/ou eventos internos e externos visando à divulgação do serviço;
- Participar e/ou realizar eventos na comunidade;
- Realizar articulação com a comunidade e usuários objetivando discussão/refl exão 
sobre a demanda;
- Participar das discussões realizadas juntos aos atores envolvidos na ampliação do 
atendimento, bem como sobre esta demanda e políticas públicas pertinentes;
- Assegurar o direito a convivência familiar e comunitária nos serviços desenvolvidos;
- Trabalhar de forma articulada e intersetorialmente sob a gestão do CREAS;
- Proceder à notifi cação no SISNOV em todos os casos de violência identifi cados 
durante a intervenção socioassistencial.
 2.1.1.   SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço ofertado de forma continuada e programada com a fi nalidade de assegurar 
trabalho social de abordagem e busca ativa que identifi que, nos territórios, a incidên-
cia de trabalho infantil, mendicância, exploração sexual comercial, situação de rua, 
dentre outras. Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, 
espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de 
pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens e outros.
O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção 
na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva 
da garantia dos direitos.
O Serviço Especializado em Abordagem Social com equipes de trabalho distintas, 
uma para abordagem de 0 a 17 anos e 11 meses, com ou sem a presença de familiares 
e outra para abordagem de pessoas acima de 18 anos e grupo familiar em situação de 
moradia na rua. 
 PÚBLICO ALVO: 
Crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas e famílias que utilizam espaços 
públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.
 DIRETRIZES: 
- Gestão Pública do Serviço, conforme disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- A equipe de referência deverá ser composta por um profi ssional do Serviço Social, 
um da Psicologia e dois educadores;
- O Serviço poderá contar com equipes volantes de referência;
- O funcionamento do Serviço deverá ocorrer das 8h às 22h de segunda a sexta-feira e 
das 9h às 15h aos sábados, conforme escala de serviço elaborada com o gestor público;
- Garantir transporte e motorista para todas as equipes;
- Garantir transporte para usuários, respeitando as especifi cidades do público alvo;
- Priorizar o atendimento nos territórios com maior incidência de crianças e adoles-
centes em situação de trabalho infantil, exploração sexual comercial, mendicância e 
situação de rua, conforme indicativo destes fenômenos;
- Priorizar o atendimento de jovens, adultos, pessoas idosas e famílias nos territórios 
com maior incidência de situação de moradia e/ou sobrevivência na rua;
- Desenvolver o pronto atendimento de denúncias e solicitações de forma continuada 
e programada;
- Promover a busca ativa do público alvo nos territórios;
- Referenciar e contrarreferenciar a população alvo para os diversos programas da 
rede de serviços socioassistenciais e outros, de forma a garantir sua inserção na famí-

lia, escola e comunidade, no município de Campinas e/ou município de procedência/
origem;
- Trabalhar de forma integrada com os serviços de pronto atendimento da saúde;
- Capacitar de forma continuada e sistemática as equipes do serviço nas temáticas 
pertinentes ao trabalho;
- Propiciar espaços de participação popular nas várias etapas do trabalho fomentando 
o protagonismo infanto-juvenil, individual e familiar;
- Promover a participação sistemática das equipes e dos usuários nos espaços de con-
trole social;
- Obedecer ao disposto no artigo 13 do ECA, comunicando os casos de suspeita ou 
confi rmação de violações de direitos, seguindo o fl uxo e as formas de encaminhamen-
to das denúncias estabelecidas pela SMCAIS e rede de atendimento especializada;
- Desenvolver as ações de forma articulada, com características do trabalho interseto-
rial e interinstitucional;
- Participar das reuniões de fl uxos e procedimentos programadas com o gestor;
- Participar das reuniões do CMDCA e do CMAS, com destaque às reuniões das co-
missões que abordem os fenômenos de trabalho infantil, mendicância, exploração se-
xual de crianças e adolescentes e situação de moradia na rua;
- Garantir espaço institucional adequado, destinado a atividades administrativas, de 
planejamento e reuniões de equipe;
- Garantir materiais permanentes e de consumo necessários para a realização do serviço;
- Garantir transporte para usuários, respeitando as especifi cidades do público alvo;
- Adequar o RH em conformidade com a NOB/RH/SUAS, envolvendo coordenador, 
duplas de profi ssionais compostas por assistentes sociais e psicólogos, agentes de ação 
social, administrativo, serviços gerais e motorista;
- Garantir um atendimento que respeite a identidade, a integridade e as histórias de 
vida dos usuários;
- Desenvolver ações emergenciais de orientação, acolhimento e referenciamento no 
período de inverno (Operação Inverno);
- Trabalhar de forma articulada e intersetorial integrada ao Centro POP para usuários 
adultos e grupo familiar e, quando se tratar de crianças e adolescentes, ao CREAS;
- Proceder de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e fun-
cional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços;
- Cadastros e/ou associação de crianças, adolescentes e adultos abordados na rua até 
que seja efetivado o referenciamento para outro Serviço da Rede de atendimento, bem 
como registros de atendimentos de todo grupo familiar atualizados no Sistema Inte-
grado de Governança Municipal - SIGM.
 OBJETIVOS: 
- Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de 
serviços, aos benefícios assistenciais e a outras políticas, quando necessário;
- Identifi car crianças, adolescentes, famílias e indivíduos com direitos violados, a na-
tureza das violações, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, proce-
dências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições;
- Participar de campanhas de defesa e combate a fenômenos encontrados nas situações 
de rua; 
- Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e 
necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias;
- Promover ações para a reinserção familiar e comunitária;
- Estabelecer vínculos com essa população através da escuta, do acolhimento, de gru-
pos refl exivos, buscando melhoria da qualidade de vida, com a ressignifi cação e ela-
boração de novos projetos de vida;
- Mapear os pontos de maior incidência e prevalência dos fenômenos, com vistas a 
elaborar propostas de intervenção, capazes de atingir melhoria em suas condições de 
vida.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Ações de abordagem, identifi cação, acolhimento, escuta em espaços abertos com 
referenciamento à rede de atenção intersetorial;
- Busca ativa dos usuários;
- Conhecimento do território, de sua rede de atendimento, serviços e equipamentos;
- Informação e orientação de direitos;
- Articulação com a rede de serviços socioassistenciais;
- Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e Sistema de Garantia de 
Direitos;
- Mapeamento contínuo dos principais pontos de ocorrência dos fenômenos;
- Elaboração de plano individual e familiar de atendimento (PIFA), com a participação 
do usuário;
- Realização de reuniões sistemáticas com o gestor e equipes técnicas para a organiza-
ção de fl uxo e procedimentos de casos e situações;
- Realização de reuniões de equipes para discussão de casos;
- Manutenção de prontuários atualizados;
- Notifi cação dos casos no SISNOV/Conselho Tutelar;
- Participação em reuniões intersetoriais e com o Sistema de Garantia de Direitos;
- Elaboração de relatórios qualitativos e quantitativos mensais, conforme modelo in-
dicado pelo gestor e pela CSAC;
- Realização de encontros, seminários, capacitações e supervisões de forma continuada;
- Ações de referenciamento e contrarreferenciamento dos casos;
- Realização de visitas e entrevistas domiciliares;
- Encaminhamento para serviços de apoio/orientação sociojurídica a crianças, adoles-
centes, adultos e famílias;
- Intensifi cação do pronto atendimento em caráter extraordinário das demandas ad-
vindas da Operação Inverno, no período das 18 às 24 horas, de domingo a domingo, 
inclusive em feriados;
- Atendimento às solicitações telefônicas provenientes de munícipes, 156 e disque 
denúncias;
- Associação e atualização do SIGM.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou rein-
cidência;
- Proteção social a famílias e indivíduos;
- Identifi cação de situações de violação de direitos;
- Redução do número de crianças e adolescentes em trabalho infantil, mendicância, 
exploração sexual comercial, situação de moradia na rua, assim como de jovens, pes-
soas adultas e idosas e famílias em situação de moradia e/ou sobrevivência na rua;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
- Retorno à convivência familiar e comunitária; 
- Acesso e inclusão, referenciamento e contrarreferenciamento à rede socioassistencial 
e às demais políticas públicas e sociais;
- Desenvolvimento do protagonismo infanto-juvenil, individual e familiar;
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- Encaminhamento, com a maior brevidade possível, de crianças e adolescentes, adul-
tos e famílias não residentes no município para serviço de recâmbio, propiciando o 
retorno ao município de origem;
- Acesso à cidadania, espaços de cultura, esporte e lazer;
- Mapeamento dos pontos de maior incidência e prevalência dos fenômenos.
 2.1.2.   SERVIÇO DOMICILIAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA 
PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 
 DESCRIÇÃO:  
Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com defi -
ciência e pessoas idosas com Grau de Dependência I e II que tiveram suas limitações 
agravadas por violações de direitos tais como: exploração de imagem, isolamento, 
confi namento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de 
cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalo-
rização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a depen-
dência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.
 Grau de Dependência I  - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equi-
pamentos de autoajuda.
 Grau de Dependência II  - idosos com dependência em até três atividades de autocui-
dado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprome-
timento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada.
 PÚBLICO ALVO:  
Famílias que tenham em sua composição pessoas idosas (com dependência Grau I e II) 
e/ou pessoas com defi ciência, com vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos ou 
em isolamento social, vítimas de violência doméstica, para as quais a presença de um 
cuidador no domicílio se faz necessária para a garantia de direitos e qualidade de vida.
 DIRETRIZES: 
- Atendimento a 30 famílias que apresentem em sua composição pessoas idosas com 
dependência Graus I e II e/ou pessoas com defi ciência, vítimas de violência domésti-
ca, por dupla de profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia e com equipe habilita-
da para a prestação de cuidados;
- A prioridade de inclusão será dada à pessoa idosa, com Grau de Dependência II víti-
ma de violência doméstica e/ou pessoa com defi ciência vítima de violência doméstica; 
- Gestão pública do Serviço, conforme disposto no Parágrafo 1º e do artigo 2º; 
- Estabelecimento de critérios de inserção, com ênfase no público advindo do referen-
ciamento da gestão pública; 
- Caberá à Gestão Pública a oferta de formação continuada à rede socioassistencial, no 
intuito de aprimoramento do processo metodológico do trabalho;
- Acompanhar, no domicílio, em qualquer uma das regiões administrativas da cidade, 
as difi culdades e necessidades das pessoas idosas comGrau I e II de Dependência e/
ou pessoas com defi ciência, cuja condição esteja agravada pela violência doméstica; 
- A demanda será referenciada à rede executora pelo órgão gestor, sendo que o Plano 
Individual e Familiar - PIFA será construído conjuntamente; 
- A equipe de cuidadores deverá contar com orientação e supervisão dos profi ssionais 
técnicos no exercício de suas atividades, sendo monitorados sistemática e diariamente;
- As duplas de profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia devem, ainda, propor e 
disponibilizar ofi cinas aos cuidadores familiares, no sentido de buscar resgate das suas 
funções protetivas, tendo assegurados também os seus direitos;
- Disponibilizar, na instituição, espaço físico de acolhimento e escuta para os membros 
da família das pessoas idosas e/ou com defi ciência atendidas;
- Construir o Plano Individual e Familiar - PIFA com a participação dos envolvidos, 
bem como plano de cuidados a serem ofertados;
- Garantir transporte e motorista para a equipe técnica e vale transporte à equipe de 
cuidadores e às famílias para atendimento;
- Realização de acompanhamento sistemático e monitorado pelos profi ssionais do Ser-
viço Social e da Psicologia a todo o grupo familiar;
- Realizar formação e supervisão continuadas à equipe técnica nas questões de viola-
ções de direitos e no trabalho com famílias;
- Garantir recursos humanos, físicos e materiais para o desenvolvimento do trabalho;
- Participar de reuniões de discussão de casos com o CREAS/Pessoa Idosa e demais 
equipes técnicas;
- Articular-se com o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e demais políticas públicas;
- Referenciar e contrarreferenciar as famílias incluídas no serviço para a rede socioas-
sistencial e demais políticas públicas;
- Cadastros, associação do responsável familiar e registros de atendimentos atualiza-
dos de todo grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM.
 OBJETIVOS: 
- Realizar acompanhamento e prestação de cuidados, no domicílio, às pessoas idosas 
com Grau de Dependência I e II e/ou pessoas com defi ciência, que estejam com sua 
condição agravada por violência doméstica, buscando a inclusão/reintegração social 
destes e a melhoria da qualidade de vida;
- Prestar atendimento ao grupo familiar de pessoas idosas ou com defi ciência, in-
cluídas no serviço, com vistas a resgatar a função protetiva das famílias e superar as 
situações violadoras de direitos.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
 Das duplas compostas por profissionais do serviço social e da psicologia: 
- Realização de visitas e entrevistas no domicílio;
- Planejamento das ações junto aos cuidadores, usuários e familiares;
- Acompanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido pelos cuidadores;
- Atendimento individual e grupal à pessoa idosa, à pessoa com defi ciência e ao grupo 
familiar;
- Referenciamento e contrarreferenciamento das famílias à rede de proteção básica e/
ou proteção especial e demais políticas setoriais;
- Ações articuladas intersetorialmente com as demais políticas sociais;
- Oferta de atividades aos cuidadores familiares na busca do resgate de sua função 
protetiva;
- Cadastros, associação do responsável familiar e registros de atendimentos atualiza-
dos de todo o grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM.
 Dos Cuidadores Domiciliares: 
- Execução do plano de cuidados, no domicílio, pelo prazo estipulado na sua elabora-
ção, com supervisão dos profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia;
- Observação da aceitação, pelo grupo familiar, do plano proposto, respeitando seus 
limites culturais e oferecendo espaços de escuta e atendimento;
- Discussão sistemática dos casos e do desenvolvimento do plano com a equipe técnica;
- Incentivo aos usuários no resgate à sua independência e autonomia;
- Participação no planejamento das ações;
- Atendimento e acompanhamento, no domicílio, das difi culdades e/ou necessidades 
das pessoas idosas com nível de Dependência Grau I e Grau II e/ou das pessoas com 
defi ciência em situação de maior vulnerabilidade social, conforme preconiza a ANVI-
SA, prioritariamente às vítimas de violência doméstica.

 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Ressignifi cação das relações das pessoas idosas ou com defi ciência e do grupo fami-
liar, visando à melhoria na convivência social, prevenindo o acolhimento institucional;
- Participação cidadã das pessoas idosas ou com defi ciência e do grupo familiar, com 
os vínculos familiares e comunitários fortalecidos e preservados;
- Apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo ou reorganizando sua sobrecarga 
de trabalhos diários, tendo seus direitos também assegurados;
- Desenvolvimento do usuário com acesso a serviços básicos de saúde, comerciais e 
atividades sociais, conforme seu interesse e necessidade;
- Prevenção às situações de risco pessoal e social;
- Proteção e prevenção aos casos de violação de direitos e ao isolamento;
- Fortalecimento da autoestima;
- Desenvolvimento de habilidades para as Atividades de Vida Diária - AVD’s e Ati-
vidades Instrumentais de Vida Diária - AIVD’s, para os usuários ou familiares, com 
objetivo de conquistar autonomia e independência.
 2.2.   PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 
Os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade são aqueles que ga-
rantem proteção integral - moradia, alimentação, higiene e trabalho protegido - para 
famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, 
necessitando de acolhimento.
Considera-se também os usuários e famílias com ausência de residência no município, 
sem condições de autossustento e que se encontram em trânsito para tratamento de saúde. 
 ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL A SEREM CONSIDERADAS: 
- Realizar reuniões com funcionários, técnicos, operativos e gerenciais visando o pla-
nejamento, acompanhamento das ações desenvolvidas, bem como avaliação de capa-
cidade de gestão (administrativa, fi nanceira e operacional);
- Realizar e/ou participar em eventos internos e externos visando à divulgação do 
serviço;
- Realizar reuniões internas e externas ao serviço de acolhimento, visando à melhoria 
na qualidade dos serviços realizados;
- Mapeamento dos procedimentos de saúde operacionalizados para o atendimento a 
esta demanda específi ca/usuários em tratamento no serviço de acolhimento;
- Reuniões com os atores que atendam esta demanda, para avaliação diagnóstica de 
competências de responsabilização da mesma (Saúde/Assistência e/ou outros);
- Reuniões para articulação da rede socioassistencial e da rede de serviços da saúde, 
visando o atendimento às necessidades dos usuários em tratamento;
- Discussões conjuntas com os atores envolvidos na ampliação do atendimento, bem 
como sobre esta demanda e as demais políticas públicas;
- Capacitação e supervisão continuadas da equipe, visando à melhoria na qualidade 
do atendimento;
- Reuniões visando orientações, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas 
nos serviços de acolhimento;
- Articulações intersetoriais para atendimento das demandas;
- Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos;
- Participar de reuniões de redes temáticas (fl uxo da rede de serviços de acolhimento, 
comissões dos conselhos de políticas e de setoriais);
- Articulações com a rede de proteção e atendimento à criança e ao adolescente em situação 
de rua e complementar à Casa de Passagem Especializada para potencialização das ações;
- Participar de reuniões e manter permanente articulação com o Sistema de Garantia 
de Direitos;
- Propiciar atividades que garantam o retorno à família de origem/extensa na comu-
nidade;
- Proceder à notifi cação no SISNOV em todos os casos de violência identifi cados pela 
rede de serviços socioassistenciais;
- Realização do cadastro e atualização dos usuários no Sistema Integrado de Gover-
nança Municipal - SIGM;
- Preenchimento dos instrumentais de monitoramento da Coordenadoria Setorial de 
Avaliação e Controle - CSAC, via web;
- Estabelecer estratégias de formas de participação dos usuários e famílias no processo 
de elaboração, execução e avaliação das ações em que estão envolvidos;
- Articulação com os municípios de origem da demanda atendida, bem como a viabi-
lização de consórcios entre as cidades, intercâmbio e garantia do direito aos recursos 
para tratamento fora de domicílio (TFD).
 2.2.1.   SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES 
Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos conforme a necessidade de cada 
criança e adolescente com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fi m de lhes 
garantir proteção integral.
 2.2.1.1.   ABRIGO INSTITUCIONAL 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados 
do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em 
função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado 
o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encami-
nhamento para família substituta. O serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma 
residência e estar inserido na comunidade, em áreas residenciais, oferecendo ambiente 
acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade. 
Deve ofertar atendimento personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio 
familiar e comunitário das crianças e adolescentes atendidos, bem como a utilização 
dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local.(Orientações Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, MDS/ Junho 2009)”.
 PÚBLICO ALVO:  
Crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva 
do ECA, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se tem-
porariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.
 DIRETRIZES: 
- Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitorie-
dade da medida de proteção de acolhimento, das peculiaridades do segredo de justiça 
e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
- Garantir profi ssionais de serviço social, de psicologia, de cuidadores e equipe de 
apoio, conforme legislação vigente;
- Proceder de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e fun-
cional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços;
- Gestão Pública do Serviço e das vagas cofi nanciadas, conforme disposto no Pará-
grafo 1º, do art. 2º.
 OBJETIVOS: 
- Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes com medida de prote-
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ção de acolhimento tenham restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de suas 
potencialidades e a conquista de maior grau de independência individual e social, na 
perspectiva da garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em con-
trário;
- Reintegrar na família de origem/extensa ou na rede social signifi cativa;
- Possibilitar a inclusão na família substituta quando esgotadas as tentativas de rein-
tegração familiar;
- Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o autocuidado;
- Transferência para unidades menores (casa lar) quando não for possível o retorno 
à família de origem ou substituta, de forma gradual, respeitando o tempo necessário 
para a adaptação de cada criança e/ou adolescente.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário;
- Acessos: ao ensino formal (inserção, frequência e desempenho), à saúde (avalia-
ção inicial e tratamento), à vestimenta e material de higiene, à alimentação, vivências 
recreativas e lúdicas em quantidade e qualidade adequadas (internas e externas); à 
atenção especializada e cuidados básicos nas atividades diárias;
- Acesso à documentação civil;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede signifi cativa;
- Convivência entre irmãos em grupos;
- Desenvolvimento individual e grupal;
- Prevenção e proteção contra riscos;
- Inserção da família na rede de proteção social e programas de transferência de renda;
- Manutenção de registro em prontuário do histórico da criança/adolescente e dos 
membros da família;
- Garantia do sigilo das informações;
- Referenciamento e contrarreferenciamento de crianças e adolescentes a outros abri-
gos ou casas lares, acompanhadas de seus históricos; 
- Crianças/adolescentes em condições de autonomia e independência;
- Acompanhamento da criança/adolescente e sua família, no mínimo por 6 (seis) me-
ses, após desligamento do serviço de acolhimento.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Acolhida/recepção, escuta; 
- Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 
- Atendimento do profi ssional do Serviço Social e da Psicologia;
- Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento com a família, a criança 
e o adolescente;
- Apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; 
- Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resoluti-
vidade; 
- Orientação sociofamiliar; 
- Criação de fl uxos e protocolos: acompanhamento e monitoramento dos encaminha-
mentos realizados, referência e contrarreferência; 
- Elaboração de relatórios e prontuários de acordo com os prazos legais; 
- Trabalho interdisciplinar; 
- Diagnóstico socioeconômico; 
- Informação, comunicação e defesa de direitos; 
- Orientação para acesso a documentação pessoal; 
- Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana com a participação da 
criança e adolescente; 
- Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 
- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 
- Valorização do direito de ser ouvido; 
- Mobilização, identifi cação da família extensa ou ampliada; 
- Mobilização para o exercício da cidadania; 
- Articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
- Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de 
direitos; 
- Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Monitoramento e avaliação do serviço; 
- Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações 
governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos;
- Oferta de proteção integral por meio de moradia, alimentação, vestuário, higiene;
- Realização de visitas e entrevistas domiciliares;
- Realização de atividades recreativas, esportivas, lúdicas e culturais;
- Elaboração de relatórios, subsidiando e acompanhando o processo judicial junto à VIJ;
- Participação nas reuniões de gestão de fl uxos e procedimentos, e monitoramento da 
SMCAIS;
- Cadastramento e atualizações permanentes dos dados das crianças e adolescentes e 
do seu grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM).
 2.2.1.2.   ABRIGO ESPECIALIZADO 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço que oferece acolhimento provisório para adolescentes afastados do convívio 
familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de se 
encontrarem em situação de rua, exploração sexual e/ou em medidas socioeducativas, 
usuários ou não de substâncias psicoativas e/ou com agravos em saúde mental.
O serviço deve ser semelhante ao de uma residência e estar inserido na comunidade, 
em áreas residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais para 
o atendimento com padrões de dignidade. Deve ofertar atendimento personalizado e 
em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário dos adolescentes 
atendidos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comu-
nidade local.
 PÚBLICO ALVO:  
Adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva do ECA, 
que se encontram em situação de rua, exploração sexual e/ou em medidas socioeduca-
tivas, usuários ou não de substâncias psicoativas e/ou com agravos em saúde mental.
 DIRETRIZES: 
- Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitorie-
dade da medida de proteção de acolhimento, das peculiaridades do segredo de justiça 
e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
- Atender adolescentes referenciados pelo serviço de abordagem de rua, com medida 
de proteção expedida por órgão competente, conforme legislação vigente;
- Garantir profi ssionais de serviço social, de psicologia, de educadores/ cuidadores e 
equipe de apoio, conforme legislação vigente;
- Proceder de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e fun-
cional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços;
- Acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua família articulado 

com a rede, independente de sua permanência no acolhimento; 
- Gestão Pública do Serviço e das vagas cofi nanciadas, conforme disposto no Pará-
grafo 1º, do art. 2º.
 OBJETIVOS: 
- Garantir os meios para que todos os adolescentes, em situação de rua e/ou explo-
ração sexual, usuários ou não de substâncias psicoativas, com agravos ou não em 
saúde mental, com a medida de proteção de acolhimento tenham restabelecido seus 
direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de 
independência individual e social, na perspectiva da garantia do direito à convivência 
familiar e comunitária;
- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em con-
trário;
- Reintegrar na família de origem/extensa ou na rede social signifi cativa;
- Garantir o acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua família, 
articulado com a rede, independente de sua permanência no acolhimento; 
- Possibilitar a inclusão da família substituta quando esgotadas as tentativas de rein-
tegração familiar;
- Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o autocuidado.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reinserção do adolescente ao convívio familiar e comunitário;
- Acessos: ao ensino formal (inserção, frequência e desempenho), à saúde (avaliação 
inicial e tratamento), à vestimenta e material de higiene, à alimentação, às vivências 
recreativas e lúdicas em quantidade e qualidade adequadas (internas e externas); à 
atenção especializada e a cuidados básicos nas atividades diárias;
- Acesso à documentação civil;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede signifi cativa;
- Convivência entre irmãos em grupos;
- Desenvolvimento individual e grupal;
- Prevenção e proteção contra riscos;
- Inserção da família na rede de proteção social e programas de transferência de renda;
- Manutenção de registro em prontuário do histórico do adolescente e dos membros 
da família;
- Garantia do acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua família, 
articulado com a rede, independente de sua permanência no acolhimento;
- Garantia de ações integradas com a saúde mental;
- Garantia do sigilo das informações;
- Referenciamento dos adolescentes a outros abrigos, acompanhados de seus históricos;
- Adolescentes em condições de autonomia e independência;
- Acompanhamento do adolescente e sua família, no mínimo por 6 (seis) meses, após 
desligamento do serviço de acolhimento.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Acolhida/recepção; escuta; 
- Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 
- Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento com a família e o ado-
lescente;
- Atendimento do profi ssional do Serviço Social e da Psicologia;
- Apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; 
- Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais com resolutividade; 
- Orientação sociofamiliar; 
- Criação de fl uxos de protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminha-
mentos realizados; referência e contrarreferência; 
- Elaboração de relatórios e prontuários, de acordo com os prazos legais; 
- Trabalho interdisciplinar; 
- Diagnóstico socioeconômico; 
- Informação, comunicação e defesa de direitos; 
- Orientação para acesso a documentação pessoal; 
- Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana com a participação ado-
lescente; 
- Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 
- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 
- Valorização do direito de ser ouvido; 
- Mobilização, identifi cação da família extensa ou ampliada; 
- Mobilização para o exercício da cidadania; 
- Articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
- Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de 
direitos; 
- Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Monitoramento e avaliação do serviço; 
- Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações 
governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos;
- Oferta de proteção integral por meio de moradia, alimentação, vestuário e higienização;
- Atendimento psicossocial e sociofamiliar;
- Visitas e entrevistas domiciliares;
- Referenciamentos e contrarreferenciamentos à rede de proteção social;
- Atividades recreativas, esportivas, lúdicas e culturais;
- Elaboração de relatórios, subsidiando e acompanhando o processo judicial junto a VIJ;
- Encaminhamento e acompanhamento para a rede de proteção social, com ênfase nos 
serviços de saúde mental;
- Participação nas reuniões de gestão de fl uxos e procedimentos, e monitoramento da 
SMCAIS;
- Cadastramento e atualizações permanentes dos dados das crianças e adolescentes e 
do seu grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM).
 2.2.1.3.   CASA DE PASSAGEM ESPECIALIZADA DE 7 A 17 ANOS e 11 meses 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço que atua junto ao processo de “saída da rua” de crianças e adolescentes. Ca-
racteriza-se por intenso fl uxo de entrada e saída, incluindo até mesmo entradas durante 
o período noturno, que podem ser motivadas inclusive, pela demanda espontânea da 
criança e do adolescente. Funciona como um serviço de transição entre a rua e a rein-
tegração familiar ou encaminhamento para um serviço de acolhimento mais estável. 
Para tanto, deve contar com equipe técnica e educadores com experiência em trabalho 
com criança e adolescente em situação de rua e conhecimentos em temáticas relacio-
nadas como, por exemplo, violência, uso, abuso ou dependência de álcool e outras 
drogas, etc. A Casa de Passagem deverá ofertar em suas dependências atividades lú-
dicas, culturais e outras, organizadas como ofi cinas, como parte integrante de uma 
estratégia para aproximação gradativa e construção de um vínculo de confi ança com 
a criança e com o adolescente, de forma a facilitar o desenvolvimento do trabalho. A 
articulação permanente com educadores de rua, com o Conselho Tutelar, com a rede 
de saúde e educação é fundamental para trazer cada criança e cada adolescente para a 
Casa de Passagem, como também proceder aos encaminhamentos necessários. 
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A articulação com a área de educação deverá possibilitar o planejamento de uma reinser-
ção gradativa da criança e do adolescente na rede de ensino. A articulação com a Saúde 
deve incluir a capacitação continuada e o acompanhamento dos profi ssionais do serviço 
em relação aos cuidados adequados aos adolescentes com histórico de uso, abuso ou 
dependência de álcool e outras drogas, além de disponibilizar aos usuários atendimen-
to especializado, inclusive em saúde mental, quando necessário. Tanto o trabalho de 
aproximação, quanto o acolhimento propriamente dito tem como objetivo reintroduzir 
a criança e o adolescente gradativamente em práticas de cuidado e proteção, resgatar e 
fortalecer o convívio familiar e comunitário e reinseri-los na rede de proteção. 
 PÚBLICO ALVO:  
Crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva 
do ECA, que se encontram em situação de rua, exploração sexual e/ou em medidas 
socioeducativas, usuários ou não de substâncias psicoativas e/ou com agravos em saú-
de mental.
 DIRETRIZES: 
- Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitorie-
dade da medida de proteção de acolhimento, das peculiaridades do segredo de justiça 
e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
- Garantir profi ssionais de serviço social, de psicologia, de educadores/cuidadores e 
equipe de apoio, conforme legislação vigente;
- Proceder, de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e 
funcional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços;
- Acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua família articulado 
com a rede, independente de sua permanência no acolhimento;
- Avaliar preliminarmente a pertinência da permanência ou não da criança e adoles-
cente no serviço;
- Gestão Pública do Serviço e das vagas cofi nanciadas, conforme disposto no Pará-
grafo 1º, do art. 2º.
 OBJETIVOS: 
- Avaliar preliminarmente a pertinência da permanência ou não da criança e adoles-
cente no serviço;
- Garantir os meios para que todas as crianças e os adolescentes, em situação de rua 
e/ou exploração sexual, usuários ou não de substâncias psicoativas, que necessitam 
de acolhimento transitório e emergencial tenham restabelecidos seus direitos, o de-
senvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de independência 
individual e social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e co-
munitária;
- Garantir o acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua família 
articulado com a rede, independente de sua permanência no acolhimento;
- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em con-
trário;
- Reintegrar na família de origem/extensa ou na rede social signifi cativa;
- Possibilitar a inclusão na família substituta quando esgotadas as tentativas de rein-
tegração familiar;
- Referenciar para outros serviços de acolhimento;
- Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o autocuidado.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Garantia da avaliação preliminar da pertinência da permanência ou não da criança e 
adolescente no serviço;
- Reinserção da criança e do adolescente ao convívio familiar e comunitário;
- Recâmbio da criança e do adolescente para sua cidade de origem, quando necessário;
- Desenvolvimento ou resgate dos vínculos familiar e comunitário;
- Acesso à saúde, à educação formal ou não formal, ao esporte, cultura e lazer;
- Acesso à: vestimenta e material de higiene; vivências recreativas e lúdicas em quan-
tidade e qualidade adequadas; alimentação adequada; à atenção especializada e cuida-
dos básicos nas atividades diárias;
- Atendimento na rede socioassistencial;
- Desenvolvimento individual e grupal;
- Garantia do acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua família, 
articulado com a rede, independente de sua permanência no acolhimento;
- Referenciamento e contrarreferenciamento da criança e do adolescente para outros 
serviços de acolhimento acompanhados de seus históricos;
- Elaboração de relatórios e prontuários, de acordo com os prazos legais;
- Prevenção e proteção contra riscos pessoais e sociais;
- Inserção da família na rede de proteção social;
- Acesso à documentação civil;
- Manutenção de registro em prontuário do histórico de cada criança/adolescente e dos 
membros da família;
- Garantia do sigilo das informações;
- Crianças/adolescentes em condições de autonomia e independência;
- Acompanhamento da criança/adolescente e sua família, no mínimo por 6 (seis) me-
ses, após desligamento do serviço de acolhimento.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Acolhida, recepção e escuta; 
- Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 
- Atendimento do profi ssional do Serviço Social e da Psicologia;
- Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento com a família, a criança 
e o adolescente;
- Execução da avaliação preliminar da pertinência da permanência ou não da criança 
e adolescente no serviço;
- Realização do acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua famí-
lia, articulado com a rede, independente de sua permanência no acolhimento;
- Apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; 
- Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais com resolutividade; 
- Orientação sociofamiliar; 
- Criação de fl uxos e protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminha-
mentos realizados; referência e contrarreferência; 
- Elaboração de relatórios e prontuários, de acordo com os prazos legais; 
- Trabalho interdisciplinar; 
- Diagnóstico socioeconômico; 
- Informação, comunicação e defesa de direitos; 
- Orientação para acesso a documentação pessoal; 
- Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana com a participação da 
criança e adolescente; 
- Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 
- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 
- Valorização do direito de ser ouvido; 
- Mobilização e identifi cação da família extensa ou ampliada; 

- Mobilização para o exercício da cidadania; 
- Articulação com a rede de serviços socioassistenciais; 
- Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de 
direitos; 
- Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Monitoramento e avaliação do serviço; 
- Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações 
governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos;
- Oferta de alimentação adequada para o desenvolvimento biopsicossocial, vestuário, 
material de higiene;
- Atendimento psicossocial e sociofamiliar;
- Atividades recreativas, esportivas, lúdicas e culturais;
- Acompanhamento do processo judicial junto a VIJ;
- Articulações com a rede de serviços de atendimento a criança e ao adolescente em 
situação de rua para potencialização das ações;
- Encaminhamento e acompanhamento para a rede de proteção social, com ênfase nos 
serviços de saúde; 
- Estreita interface com o CREAS;
- Participação nas reuniões de gestão de fl uxos e procedimentos e monitoramento da 
SMCAIS;
- Cadastramento e atualizações permanentes dos dados das crianças e adolescentes e 
do seu grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM).
 2.2.1.4.   CASA DE PASSAGEM DE 7 A 17 ANOS E 11 MESES 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço que tem como objetivo oferecer acolhimento de caráter emergencial, com 
espaço adequado e profi ssionais preparados para receber a criança/adolescente em 
qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza o estudo diagnóstico detalha-
do da situação, com a fi nalidade de: I. avaliar as condições de manutenção do convívio 
familiar ou necessidade de afastamento do mesmo; II. Identifi car qual solução é mais 
adequada naquele momento: retorno imediato ao convívio com a família de origem 
(nuclear ou extensa) ou pessoas da comunidade que lhe sejam signifi cativas; ou III. 
encaminhamento para outros serviços de acolhimento, no caso de impossibilidade 
imediata de reintegração familiar. Tal serviço deve contar com equipe técnica qualifi -
cada para um trabalho ágil para o diagnóstico da situação, bem como com cuidadores/
educadores capacitados para acolher crianças e adolescentes em momento de peculiar 
situação de vulnerabilidade.
 PÚBLICO ALVO:  
Crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva 
do ECA, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se tem-
porariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.
 DIRETRIZES: 
- Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitorie-
dade da medida de proteção de acolhimento, das peculiaridades do segredo de justiça 
e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
- Garantir profi ssionais de serviço social, de psicologia, educadores/cuidadores e equi-
pe de apoio, conforme legislação vigente;
- Proceder, de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e 
funcional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços;
- Acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua família articulado 
com a rede, independente de sua permanência no acolhimento; 
- Gestão Pública do Serviço e das vagas cofi nanciadas, conforme disposto no Pará-
grafo 1º, do art. 2º.
 OBJETIVOS: 
- Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes que necessitam de aco-
lhimento transitório e emergencial tenham restabelecidos seus direitos, o desenvolvi-
mento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de independência individu-
al e social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária;
- Garantir o acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua família 
articulado com a rede, independente de sua permanência no acolhimento; 
- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
- Reintegrar na família de origem/extensa ou na rede social signifi cativa;
- Possibilitar a inclusão na família substituta quando esgotadas as tentativas de rein-
tegração familiar.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário;
- Recâmbio da criança e do adolescente para sua cidade de origem, quando necessário;
- Referenciamento de crianças e adolescentes a outros abrigos, acompanhados de seus 
históricos;
- Acesso ao ensino formal e não formal (inserção frequência e desempenho), à saúde 
(avaliação inicial e tratamento), à vestimenta e material de higiene, à alimentação, 
vivências recreativas e lúdicas em quantidade e qualidade adequadas (internas e exter-
nas); à atenção especializada e cuidados básicos nas atividades diárias; à documenta-
ção civil e fortalecimento dos vínculos familiares e da rede signifi cativa;
- Garantia do acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua família, 
articulado com a rede, independente de sua permanência no acolhimento;
- Convivência entre irmãos em grupos;
- Desenvolvimento individual e grupal;
- Prevenção e proteção contra riscos;
- Inserção da família na rede de proteção social e programas de transferência de renda;
- Garantia do sigilo das informações;
- Manutenção de registro em prontuário do histórico da criança/adolescente e dos 
membros da família;
- Articulação intersetorial com as políticas públicas de assistência social, saúde, edu-
cação, habitação, esporte e cultura;
- Crianças/adolescentes em condições de autonomia e independência;
- Acompanhamento da criança/adolescente e sua família, no mínimo por 6 (seis) me-
ses, após desligamento do serviço de acolhimento.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Acolhida, recepção; escuta; 
- Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 
- Atendimento do profi ssional do Serviço Social e da Psicologia;
- Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento com a família, a criança 
e o adolescente; 
- Realização do acompanhamento continuado do adolescente referenciado e sua famí-
lia, articulado com a rede, independente de sua permanência no acolhimento;
- Apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; 
- Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais com resolutividade; 
- Orientação sociofamiliar; 
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- Criação de fl uxos e protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminha-
mentos realizados; referência e contrarreferência; 
- Elaboração de relatórios e prontuários, de acordo com os prazos legais; 
- Trabalho interdisciplinar; 
- Diagnóstico socioeconômico; 
- Informação, comunicação e defesa de direitos; 
- Orientação para acesso a documentação pessoal; 
- Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana com a participação da 
criança e adolescente; 
- Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 
- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 
- Valorização do direito de ser ouvido; 
- Mobilização, identifi cação da família extensa ou ampliada; 
- Mobilização para o exercício da cidadania; 
- Articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
- Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de 
direitos; 
- Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Monitoramento e avaliação do serviço; 
- Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações 
governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos;
- Oferta de: moradia, alimentação adequada para o desenvolvimento biopsicossocial, 
vestuário, material de higiene;
- Referenciamento e contrarreferenciamento à rede de proteção social;
- Atendimento psicossocial e sociofamiliar;
- Visitas e entrevistas domiciliares;
- Atividades recreativas, esportivas, lúdicas, culturais e cognitivas;
- Elaboração de relatórios, subsidiando e acompanhando o processo judicial junto a VIJ;
- Participação nas reuniões de gestão de fl uxos e procedimentos, e monitoramento da 
SMCAIS;
- Cadastramento e atualizações permanentes dos dados das crianças e adolescentes e 
do seu grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM).
 2.2.1.5.   CASA LAR 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço de Acolhimento provisório oferecido em unidades residenciais, nas quais pelo 
menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente - em uma casa 
que não é a sua - prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados 
do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em 
função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado 
o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminha-
mento para família substituta.
Esse tipo de serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do 
ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e de interação social 
com as pessoas da comunidade. Com estrutura de uma residência privada, deve rece-
ber supervisão técnica, localizar-se em áreas residenciais da cidade e seguir o padrão 
socioeconômico da comunidade onde estiverem inseridas.
O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vín-
culo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes aten-
didos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como 
a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local, devendo 
atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente 
no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento 
de oportunidades para a reinserção na família de origem ou substituta.
Este equipamento é particularmente adequado ao atendimento a grupos de irmãos e a 
crianças e adolescentes com perspectiva de acolhimento de média ou longa duração.
 PÚBLICO ALVO: 
Dez crianças e adolescentes, no máximo, afastados do convívio familiar por meio de 
medida protetiva do ECA, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis 
encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado 
e proteção, preferencialmente crianças e adolescentes e seus irmãos destituídos do 
poder familiar.
 DIRETRIZES: 
- Atender a partir da doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e 
transitoriedade da medida de proteção de acolhimento, das peculiaridades do segredo 
de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
- Garantir profi ssionais de serviço social, de psicologia, de educadores/cuidadores e 
equipe de apoio, conforme legislação vigente;
- Proceder, de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e 
funcional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços;
- Gestão Pública do Serviço e das vagas cofi nanciadas, conforme disposto no Pará-
grafo 1º, do art. 2º.
 OBJETIVOS: 
- Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes com a medida de pro-
teção de acolhimento, preferencialmente grupos de irmãos com poder familiar desti-
tuído ou liminarmente destituído e/ou com processo verifi catório com perspectiva de 
destituição e/ou perspectiva de acolhimento de média e longa duração, em unidades 
residenciais, tenham restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de suas potencia-
lidades e a conquista de maior grau de independência individual e social, na perspec-
tiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária;
- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
- Reintegrar na família de origem/extensa ou na rede social signifi cativa;
- Possibilitar a inclusão na família substituta quando esgotadas as tentativas de rein-
tegração familiar;
- Desenvolver com as crianças e os adolescentes condições para a independência e o 
autocuidado.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reinserção da criança/adolescente ao convívio familiar e comunitário;
- Acessos ao ensino formal (inserção, frequência e desempenho) e não formal, à saúde 
(avaliação inicial e tratamento), à vestimenta e material de higiene, à alimentação, 
vivências recreativas e lúdicas em quantidade e qualidade adequadas (internas e exter-
nas); à atenção especializada e cuidados básicos nas atividades diárias;
- Acesso à documentação civil;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede signifi cativa;
- Convivência entre irmãos em grupos;
- Desenvolvimento individual e grupal;
- Prevenção e proteção contra riscos;
- Inserção da família na rede de proteção social e programas de transferência de renda;

- Manutenção de registro em prontuário do histórico da criança/adolescente e dos 
membros da família;
- Garantia do sigilo das informações;
- Crianças/adolescentes em condições de autonomia e independência;
- Acompanhamento da criança/adolescente e sua família, no mínimo por 6 (seis) me-
ses, após desligamento do serviço de acolhimento.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Acolhida, recepção e escuta; 
- Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 
- Atendimento do profi ssional do Serviço Social e da Psicologia;
- Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento com a família, a criança 
e o adolescente; 
- Apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; 
- Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais com resolutividade; 
- Orientação sociofamiliar; 
- Criação de fl uxos e protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminha-
mentos realizados; referência e contrarreferência; 
- Elaboração de relatórios e prontuários, de acordo com os prazos legais; 
- Trabalho interdisciplinar; 
- Diagnóstico socioeconômico; 
- Informação, comunicação e defesa de direitos; 
- Orientação para acesso a documentação pessoal; 
- Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana com a participação da 
criança e adolescente; 
- Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 
- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 
- Valorização do direito de ser ouvido; 
- Mobilização, identifi cação da família extensa ou ampliada; 
- Mobilização para o exercício da cidadania; 
- Articulação com a rede de serviços socioassistenciais; 
- Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de 
direitos; 
- Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Monitoramento e avaliação do serviço; 
- Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações 
governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos;
- Oferta de proteção integral por meio de moradia, alimentação, vestuário e higieni-
zação;
- Atendimento psicossocial e sociofamiliar;
- Realização de visitas e entrevistas domiciliares;
- Referenciamentos e contrarreferenciamentos à rede de proteção social;
- Atividades recreativas, esportivas, lúdicas, culturais e cognitivas;
- Elaboração de relatórios, subsidiando e acompanhando o processo judicial junto a VIJ;
- Participação nas reuniões de gestão de fl uxos e procedimentos, e monitoramento da 
SMCAIS;
- Cadastramento e atualizações permanentes dos dados das crianças e adolescentes e 
do seu grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM).
 2.2.1.6.   CASA LAR PARA ADOLESCENTES GRÁVIDAS E/OU COM FILHOS  
 DESCRIÇÃO: 
Serviço de Acolhimento provisório oferecido em unidades residenciais, nas quais pelo 
menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente - em uma casa 
que não é a sua - prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados 
do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em 
função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado 
o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminha-
mento para família substituta.
Esse tipo de serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do 
ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e de interação social com 
as pessoas da comunidade. Com estrutura de uma residência privada, deve receber 
supervisão técnica, localizar-se em áreas residenciais da cidade e seguir o padrão sócio 
econômico da comunidade onde estiverem inseridas.
O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vín-
culo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes aten-
didos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como 
a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local, devendo 
atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente 
no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento 
de oportunidades para a reinserção na família de origem ou substituta.
Este equipamento é particularmente adequado ao atendimento a adolescentes grávidas 
e/ou com fi lhos, com perspectiva de acolhimento de média ou longa duração.
 PÚBLICO ALVO: 
Adolescentes grávidas e/ou com fi lhos.
 DIRETRIZES: 
- Atender até 8 (oito) pessoas entre adolescentes grávidas e/ou com fi lhos a partir 
da doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da 
medida de proteção de acolhimento, das peculiaridades do segredo de justiça e da 
garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
- Garantir profi ssionais de serviço social, de psicologia, de educadores/cuidadores e 
equipe de apoio, conforme legislação vigente;
- Proceder, de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e 
funcional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços;
- Gestão Pública do Serviço e das vagas cofi nanciadas, conforme disposto no Pará-
grafo 1º, do art. 2º.
 OBJETIVOS: 
- Garantir os meios para que todas as adolescentes grávidas e/ou com fi lhos com a 
medida de proteção de acolhimento, em unidades residenciais, tenham restabelecidos 
seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau 
de independência individual e social, na perspectiva da garantia do direito a convivên-
cia familiar e comunitária;
- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
- Reintegrar na família de origem/extensa ou na rede social signifi cativa;
- Possibilitar a inclusão na família substituta quando esgotadas as tentativas de rein-
tegração familiar;
- Desenvolver com as adolescentes condições para a independência e o autocuidado;
- Garantir à adolescente um espaço de proteção para o desenvolvimento da sua gravi-
dez em condições adequadas e seguras;
- Garantir à adolescente um espaço de proteção para exercer a sua função de materna-
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gem e convivência com seu fi lho;
- Garantir aos fi lhos das adolescentes, espaço lúdico, de educação, saúde e participa-
ção na vida comunitária;
- Garantir atendimentos de saúde clínica e mental para as adolescentes e seus fi lhos.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reinserção das adolescentes e seus fi lhos ao convívio familiar e comunitário;
- Acessos ao ensino formal (inserção, frequência e desempenho) e não forma, à saúde 
(avaliação inicial e tratamento), à vestimenta e material de higiene, à alimentação, 
vivências recreativas e lúdicas em quantidade e qualidade adequadas (internas e exter-
nas); à atenção especializada e cuidados básicos nas atividades diárias;
- Acesso à documentação civil;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede signifi cativa;
- Desenvolvimento individual e grupal;
- Prevenção e proteção contra riscos;
- Inserção da família na rede de proteção social e programas de transferência de renda;
- Manutenção de registro em prontuário do histórico das adolescentes e dos seus fi lhos;
- Garantia do sigilo das informações;
- Adolescentes em condições de autonomia e independência;
- Acompanhamento da adolescente e seus fi lhos, no mínimo por 6 (seis) meses, após 
desligamento do serviço de acolhimento.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Acolhida, recepção e escuta; 
- Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 
- Atendimento do profi ssional do Serviço Social e da Psicologia;
- Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento com a família, a criança 
e o adolescente; 
- Apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; 
- Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resoluti-
vidade; 
- Orientação sociofamiliar; 
- Criação de fl uxos protocolos, acompanhamento e monitoramento dos encaminha-
mentos realizados; 
- Referência e contrarreferência; 
- Elaboração de relatórios e prontuários, de acordo com os prazos legais; 
- Trabalho interdisciplinar; 
- Diagnóstico socioeconômico; 
- Informação, comunicação e defesa de direitos; 
- Orientação para acesso a documentação pessoal; 
- Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana com a participação das 
adolescentes; 
- Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 
- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 
- Valorização do direito de ser ouvido; 
- Mobilização, identifi cação da família extensa ou ampliada; 
- Mobilização para o exercício da cidadania; 
- Articulação com a rede de serviços socioassistenciais; 
- Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de 
direitos; 
- Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Di-
reitos; 
- Monitoramento e avaliação do serviço; 
- Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações 
governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos;
- Oferta de proteção integral por meio de moradia, alimentação, vestuário e higieni-
zação;
- Atendimento psicossocial e sociofamiliar;
- Realização de visitas e entrevistas domiciliares;
- Referenciamentos e contrarreferenciamentos à rede de proteção social;
- Atividades recreativas, esportivas, lúdicas, culturais e cognitivas;
- Elaboração de relatórios, subsidiando e acompanhando o processo judicial junto a VIJ;
- Participação nas reuniões de gestão de fl uxos e procedimentos, e monitoramento da 
SMCAIS;
- Cadastramento e atualizações permanentes dos dados das crianças e adolescentes e 
do seu grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM).
 2.2.1.7.   SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço que organiza o acolhimento, em residências de famílias acolhedoras cadas-
tradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida 
protetiva (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis 
encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado 
e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem 
ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção. Propicia o atendimento em 
ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e convivência comunitária, per-
mitindo a continuidade da socialização da criança/adolescente.
Tal serviço encontra-se contemplado, expressamente, na Política Nacional de As-
sistência Social (2004), como um dos serviços de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade e no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de Direitos de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006).
Os Serviços de Acolhimento em Família Acolhedora devem organizar-se segundo os 
princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que 
se refere à excepcionalidade e à provisoriedade do acolhimento; ao investimento na 
reintegração à família de origem, nuclear ou extensa; à preservação da convivência e 
do vínculo afetivo entre grupos de irmãos; a permanente articulação com a Justiça da 
Infância e da Juventude e a rede de serviços.
Trata-se de um serviço de acolhimento provisório, até que seja viabilizada uma solu-
ção de caráter permanente para a criança ou adolescente - reintegração familiar ou, 
excepcionalmente, adoção. É uma modalidade de acolhimento diferenciada, que não 
se enquadra no conceito de abrigo em entidade, nem no de colocação em família 
substituta, no sentido estrito, porém podendo ser entendido como regime de colocação 
familiar preconizado no artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
 PÚBLICO ALVO:  
Crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva 
do ECA, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se tem-
porariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.
 DIRETRIZES: 
- Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitorie-
dade da medida de proteção de colocação familiar, das peculiaridades do segredo de 
justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
- Garantir profi ssionais de serviço social, de psicologia, de educadores/cuidadores e 

equipe de apoio, conforme legislação vigente;
- Proceder, de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e 
funcional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços;
- Gestão Pública do Serviço e das vagas cofi nanciadas, conforme disposto no Pará-
grafo 1º, do art. 2º.
 OBJETIVOS: 
- Garantir os meios para que todas as crianças e os adolescentes com a medida de pro-
teção em colocação familiar tenham restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento 
de suas potencialidades e a conquista de maior grau de independência individual e 
social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária;
- Promover o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastadas temporaria-
mente de sua família de origem;
- Acolher e dispensar cuidados individualizados em ambiente familiar;
- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
- Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas;
- Apoiar o retorno da criança e do adolescente à família de origem.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reinserção da criança e do adolescente ao convívio familiar e comunitário;
- Acesso ao ensino formal (inserção, frequência e desempenho), informal e não for-
mal, à saúde (avaliação inicial e tratamento), à vestimenta e material de higiene, à 
alimentação, vivências recreativas e lúdicas em quantidade e qualidade adequadas 
(internas e externas), à atenção especializada e cuidados básicos nas atividades diárias, 
à documentação civil;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede signifi cativa;
- Convivência entre irmãos em grupos;
- Desenvolvimento individual e grupal;
- Prevenção e proteção contra riscos pessoais e sociais;
- Inserção da família na rede de proteção social;
- Garantia do sigilo das informações;
- Manutenção de registro em prontuário do histórico da criança/adolescente e dos 
membros da família;
- Crianças/adolescentes em condições de autonomia e independência;
- Acompanhamento da criança/adolescente e sua família, no mínimo por 6 (seis) me-
ses, após desligamento do serviço de acolhimento.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Seleção, preparação, cadastramento e acompanhamento das famílias acolhedoras; 
- Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; 
- Atendimento do profi ssional do Serviço Social e da Psicologia;
- Acolhida, recepção e escuta; 
- Construção do Plano Individual e Familiar de Atendimento; 
- Orientação sociofamiliar; 
- Criação de fl uxos protocolos, acompanhamento e monitoramento dos encaminha-
mentos realizados; 
- Referenciamento e contrareferenciamento; 
- Informação, comunicação e defesa de direitos; 
- Apoio à família na sua função protetiva, providência de documentação pessoal da 
criança/adolescente e família de origem; 
- Elaboração de relatórios e prontuários, de acordo com os prazos legais; 
- Trabalho interdisciplinar; 
- Diagnóstico socioeconômico; 
- Informação, comunicação e defesa de direitos; 
- Orientação para acesso a documentação pessoal; 
- Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana com a participação das 
adolescentes; 
- Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 
- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 
- Valorização do direito de ser ouvido; 
- Mobilização, identifi cação da família extensa ou ampliada; 
- Mobilização para o exercício da cidadania; 
- Articulação com a rede de serviços socioassistenciais; 
- Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; 
- Mobilização, identifi cação da família extensa ou ampliada; 
- Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; 
- Articulação com a rede de serviços socioassistenciais; 
- Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; 
- Mobilização, identifi cação da família extensa ou ampliada; 
- Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; 
- Articulação interinstitucional com demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
- Oferta de moradia, alimentação, vestuário e higiene para a criança e o adolescente;
- Realização de visitas e entrevistas domiciliares;
- Atendimento sociofamiliar;
- Atividades recreativas, esportivas, lúdicas e culturais;
- Elaboração de relatórios, subsidiando e acompanhando o processo judicial junto a VIJ;
- Participação nas reuniões de gestão de fl uxos e procedimentos e monitoramento da 
SMCAIS;
- Divulgação permanente do serviço na comunidade;
- Cadastramento e atualizações permanentes dos dados das crianças e adolescentes e 
do seu grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM).
 2.2.2.   SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA - ADULTO 
 2.2.2.1.   ABRIGO INSTITUCIONAL 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço de acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a indivíduos 
com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fi m de garantir proteção integral. 
A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às 
tradições e à diversidade.
 PÚBLICO ALVO:  
Pessoas adultas em situação de rua, por abandono, migração e ausência de residência.
 DIRETRIZES: 
- Assegurar proteção integral  e  espaço de escuta a 51 pessoas em situação de rua, de 
ambos os sexos, podendo estar em processo de reabilitação por dependência química, 
sendo três unidades distintas: 3 unidades distintas, com capacidade de 15, 16 e 20 
vagas, respectivamente;
- Garantir profi ssionais de serviço social, de psicologia, da terapia ocupacional, de 
monitores e equipe de apoio, conforme legislação vigente; oferecendo condições de 
reabilitação, reinserção e inclusão social, oportunizando a independência institucional 
e o fortalecimento da cidadania;
- Construir com os usuários de forma coletiva e participativa as regras de gestão e 
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convivência do equipamento;
- Propiciar moradia com alimentação, higiene, vestuário e convivência;
- Atender o fl uxo operacional da rede estabelecida em conjunto com o gestor da SMCAIS;
- Preparar os usuários para acessar as diversas formas de moradias (famílias, comuni-
dade, repúblicas, pensões, casas alugadas e outras);
- Proceder de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e fun-
cional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços. 
 OBJETIVOS: 
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência 
e ruptura de vínculos;
- Contribuir para o fortalecimento e autonomia de pessoas adultas em situação de rua 
com vistas à reinserção no mercado de trabalho formal e/ou informal;
- Promover o acesso a qualifi cação profi ssional e/ou requalifi cação com vistas à in-
clusão produtiva;
- Dar continuidade ao Plano de Desenvolvimento do Usuário - PDU, construído com 
a rede e o usuário, visando à complementaridade de acordo com os novos objetivos;
- Propiciar o resgate dos vínculos familiares e comunitários;
- Resgatar potencialidades de convivência, de organização pessoal e social, com vistas 
à reinserção social no âmbito familiar e/ou comunitário.
- Oferecer retaguarda de acolhimento institucional para as pessoas em situação de 
rua, em fase de análise diagnóstica, quanto à adesão ao processo de reabilitação em 
dependência química;
- Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais, 
internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidade 
do público alvo;
- Estimular a participação em espaços de defesa de direitos e controle social; 
- Promover o acesso à rede socioassistencial, aos órgãos do sistema de garantia de 
direitos e às demais políticas públicas setoriais;
- Monitorar sistematicamente o processo gradativo de desligamento do usuário.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Oferta de espaço protetivo de escuta, acolhimento, higiene, alimentação, vestuário 
e convivência;
- Visitas e entrevistas domiciliares;
- Desenvolvimento de grupos socioeducativos, refl exivos, de lazer, com vistas à troca 
de experiências;
- Ofi cinas socioeducativas, de potencialização para o mercado de trabalho formal e/
ou informal;
- Acesso aos benefícios eventuais, previdenciários e sociais;
- Realização de parcerias privadas para inserção no mercado de trabalho formal e/ou 
informal; 
- Articulações com rede de atendimento que possibilite o processo de reabilitação de 
dependência química; 
- Ações articuladas intersetorialmente com a Saúde, demais políticas sociais e sistema 
de garantia de direitos;
- Elaboração de documentação e prontuário dos usuários atendidos;
- Elaboração de relatórios, pareceres técnicos e planilhas estatísticas;
- Alimentação e retroalimentação das informações desta demanda junto ao órgão gestor.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Ressignifi cação das experiências vividas pelos usuários frente ao contexto rua;
- Elaboração de um novo projeto de vida;
- Análise diagnóstica da realidade situacional dos usuários e do grupo familiar;
- Fortalecimento da autoestima;
- Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
- Referenciamento e contrarreferenciamento à rede socioassistencial e às políticas sociais;
- Acesso e/ou inclusão em programas de benefícios previdenciários e sociais;
- Desenvolvimento da participação social e do protagonismo;
- Desenvolvimento das potencialidades das pessoas para reinserção no mercado de 
trabalho formal e/ou informal;
- Independência institucional do usuário.
 1.  
 2.  
 2.1.  
 2.2.  
 2.2.1.  
 2.2.2.  
 2.2.2.1.  
 2.2.2.2.   CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - 
AMBOS OS SEXOS 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço de acolhimento provisório para pessoas adultas em situação de rua possibi-
litando seu processo de saída da rua, funcionando como espaço transitório para após 
estudo diagnóstico aprofundado viabilizar seu encaminhamento para a reinserção fa-
miliar ou abrigo institucional. Este acolhimento caracteriza-se pela oferta de atendi-
mento imediato e emergencial aos usuários atendidos com plano de desenvolvimento 
construído em conjunto com a rede socioassistencial. Os profi ssionais devem estar 
preparados para acolher os usuários a qualquer momento do dia. O serviço deve garan-
tir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade.
 PÚBLICO ALVO: 
Pessoas adultas em situação de rua, com plano de desenvolvimento do usuário cons-
truído, isto é, pessoas em situação de exclusão e risco pessoal e social que enfrentam 
grandes difi culdades de sobrevivência, com proposta de novo projeto de vida.
 DIRETRIZES: 
- Gestão Pública do Serviço, conforme disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- Assegurar proteção integral e espaço de escuta a 50 pessoas em situação de rua, 
podendo estar em processo de reabilitação por dependência química, sendo 40 vagas 
para o sexo masculino e 10 vagas para o sexo feminino, por período de 60 dias;
- Garantir profi ssionais de serviço social, de psicologia, de monitores e equipe de 
apoio, conforme legislação vigente; oferecendo condições de reabilitação, reinserção 
e inclusão social, oportunizando a independência institucional e o fortalecimento da 
cidadania;
- Construir com os usuários de forma coletiva e participativa as regras de gestão e 
convivência do equipamento;
- Propiciar moradia com alimentação, higiene, vestuário e convivência;
- Atender o fl uxo operacional da rede estabelecida em conjunto com o gestor da SM-
CAIS;
- Preparar os usuários para resgatar os vínculos com suas famílias ou acessar as unida-
des de acolhimento institucional mais estável;
- Proceder de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e fun-

cional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços.
 OBJETIVOS: 
- Propiciar espaço de proteção integral e transitória da pessoa em situação de rua, que 
proporcione suporte temporário no processo de saída das ruas, conforme o projeto 
individual de atendimento ou plano de desenvolvimento do usuário elaborado em con-
junto com este e a rede de atendimento;
- Favorecer o acesso às políticas públicas setoriais visando o resgate dos vínculos 
familiares e/ou comunitários;
- Realizar grupos de refl exão com o objetivo de resgatar a autoestima, histórias de vida 
e trabalhar desejos, escolhas e medos para seu fortalecimento interno;
- Estimular o usuário a retomar e/ou reconstruir os vínculos familiares, os hábitos de 
organização social e ampliar sua autonomia para a vida, através de atividades de vida 
diária, iniciando o seu processo reabilitação psicossocial;
- Favorecer a inserção do usuário em atividades de lazer, educação formal, cultura e 
esportes ampliando seus laços sociais, relacionando-as a interesses, vivências, desejos 
e possibilidade do público alvo;
- Estimular o usuário na manutenção de seu novo projeto de vida, favorecendo o de-
senvolvimento de aptidões, capacidades e escolhas individuais;
- Utilizar a rede de recursos do Município visando à autonomia institucional;
- Promover o acesso à rede de qualifi cação e requalifi cação profi ssional com vistas à 
inclusão produtiva;
- Promover o acesso à rede socioassistencial, aos órgãos do sistema de garantia de 
direitos, controle social e às demais políticas públicas setoriais.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Oferta de espaço protetivo de escuta, acolhimento, higiene, alimentação, vestuário 
e convivência;
- Desenvolvimento de reuniões e assembleias com os usuários para estabelecimento 
das regras de convívio, mediação de confl itos e organização da casa;
- Atendimento individual e grupal, visitas e entrevistas domiciliares pela equipe téc-
nica;
- Elaboração de documentação e prontuário dos usuários atendidos;
- Elaboração de relatórios, pareceres técnicos e planilhas estatísticas;
- Alimentação e retroalimentação das informações desta demanda junto ao órgão gestor;
- Desenvolvimento de ofi cinas socioeducativas e refl exivas, com vistas à troca de ex-
periências, discussão das atividades de vida diária, atenção aos cuidados pessoais, 
de fortalecimento da convivência familiar e de potencialização para o mercado de 
trabalho formal e/ou informal;
- Acesso aos benefícios eventuais, previdenciários e sociais;
- Ações articuladas intersetorialmente com a Saúde, demais políticas sociais e sistema 
de garantia de direitos, para referenciamento e contrarreferenciamento dos usuários 
que possibilite o processo de reabilitação da saúde física e mental, de organização 
social e de sua situação jurídica, se necessário;
- Encaminhamento para atividades de educação formal ou não formal, qualifi cação 
profi ssional, lazer, recreativas, esportivas, lúdicas e culturais na comunidade;
- Avaliação e Reavaliação do Plano de Desenvolvimento do Usuário, estabelecendo 
novas metas;
- Oferta de passagens para o município de origem, quando resgatado o vínculo e sen-
sibilizada a família para o retorno do usuário.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Ressignifi cação das experiências vividas pelos usuários frente ao contexto rua;
- Resgate da documentação civil e dos padrões de organização social;
- Complementaridade e prosseguimento do Plano de Desenvolvimento do Usuário;
- Diagnóstico da realidade situacional dos usuários e do grupo familiar;
- Desenvolvimento e resgate da autoestima e dos vínculos familiares e comunitários;
- Referenciamento e contrarreferenciamento à rede socioassistencial e às políticas so-
ciais;
- Inclusão em programas de benefícios previdenciários e sociais;
- Desenvolvimento da participação social e do protagonismo;
- Desenvolvimento das potencialidades das pessoas para reinserção no mercado de 
trabalho formal e/ou informal;
- Prevenção e proteção contra riscos pessoais e sociais;
- Encaminhamento as unidades de abrigo institucional para as pessoas sem suporte 
familiar;
- Recâmbio a cidade de origem quando necessário.
 2.2.3.   SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS 
IDOSAS  
 2.2.3.1.   GRAU DE DEPENDÊNCIA I  
 DESCRIÇÃO:  
A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa per-
manência, quando esgotadas todas as possibilidades de autocuidado e convívio com 
familiares. O atendimento deve ser em unidade institucional com característica do-
miciliar para idosos com diferentes necessidades e Grau Dependência I (ANVISA).
O Grau de Dependência I caracteriza-se por idosos independentes, mesmo que requei-
ram uso de equipamentos de autoajuda.
 PÚBLICO ALVO: 
Pessoas idosas com 60 anos ou mais, residentes no município de Campinas, de ambos 
os sexos, independentes ou com Grau de Dependência I.
 DIRETRIZES:  
- Serviço previsto para pessoas idosas que não dispõem de condições para permanecer 
com a família, pelos vínculos rompidos ou fragilizados e/ou com vivência de situações 
de violência e negligência;
- Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de 
forma contínua, bem como acesso às atividades culturais, educativas e de lazer na 
comunidade; 
- A capacidade das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária e a Lei 
Complementar Municipal No. 032 de Dezembro/2010, assegurando o atendimento de 
qualidade, personalizado, com até quatro (4) idosos por quarto;
- Gestão Pública do Serviço e das vagas cofi nanciadas, conforme disposto no Pará-
grafo 1º, do art. 2º.
 OBJETIVOS: 
- Acolher e garantir proteção social integral;
- Ofertar ambiente social protegido para idosos, evitando convivência com situações 
de violência e/ou negligência;
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
- Possibilitar convivência comunitária;
- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos e às demais políticas públicas;
- Promover acesso a programações culturais e de lazer, de acordo com interesses dos 
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usuários;
- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização 
de atividades de vida diária;
- Desenvolver condições para a independência e autocuidado;
- Promover acesso à renda;
- Promover convivência mista entre os usuários com Grau de Dependência I e II.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Oferta de espaço de acolhimento e proteção integral;
- Realização de reuniões entre diretoria, equipe técnica e funcionários para planeja-
mento das ações a serem desenvolvidas com os usuários, bem como avaliar procedi-
mentos adotados e capacidade de gestão;
- Estímulo à convivência social, familiar e comunitária, com participação dos usuários 
em atividades culturais e de lazer;
- Acesso aos serviços socioassistenciais comunitários e demais políticas públicas;
- Integração com a rede de acolhimento institucional para troca de experiências, apri-
moramento da qualidade do serviço prestado;
- Mapeamento de procedimentos de saúde, operacionalizados para atendimento da 
demanda em tratamento no abrigo;
- Manutenção de contato estreito com órgão gestor para adequar-se às normas estabe-
lecidas no SUAS;
- Participação nas reuniões de rede realizadas pela Gestão Pública;
- Participação em programas de capacitação e outros eventos para Instituições de Lon-
ga Permanência para idosos;
- Adequação e promoção de melhorias regulares das estruturas físicas da instituição, 
de acordo com normas da Vigilância Sanitária, de forma a proporcionar bem estar aos 
idosos;
- Articulação permanente com o Sistema de Garantia de Direitos;
- Cadastros, associação do responsável familiar e registros de atendimentos atualiza-
dos de todo grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Redução das violações de direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reinci-
dências;
- Indivíduos protegidos, cuidados e incluídos em serviços socioassistenciais, demais 
políticas públicas e atividades da comunidade;
- Resgate da autonomia, autoestima, saúde e capacidade para atividades de vida diária;
- Restabelecimento de vínculos familiares;
- Rompimento de ciclos de violência doméstica/familiar.
 1.  
 2.  
 2.1.  
 2.2.  
 2.2.1.  
 2.2.2.  
 2.2.3.  
 2.2.3.1.  
 2.2.3.2.   GRAU DE DEPENDÊNCIA II 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço previsto para pessoas idosas que não dispõem de condições para permanecer 
com a família, pelos vínculos rompidos ou fragilizados e/ou com vivência de situações 
de violência e negligência.
O atendimento deve ser em unidade institucional com característica domiciliar para 
idosos com diferentes necessidades e com Grau de Dependência II. (ANVISA).
O Grau de Dependência II caracteriza-se por pessoas idosas com dependência em até 
três atividades de autocuidado para a vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, 
higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada.
 PÚBLICO ALVO:  
Pessoas idosas com 60 anos ou mais, residentes no município de Campinas, de ambos 
os sexos, com Dependência Grau II.
 DIRETRIZES:  
- A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa per-
manência, quando esgotadas todas as possibilidades de autocuidado e convívio com 
familiares;
- Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de 
forma contínua, bem como acesso às atividades culturais, educativas e de lazer na 
comunidade;
- A capacidade das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária e Lei Com-
plementar Municipal No. 32 de Dezembro/2010, assegurando o atendimento de quali-
dade, personalizado, com até quatro (4) idosos por quarto;
- Gestão Pública do Serviço e das vagas cofi nanciadas, conforme disposto no Pará-
grafo 1º, do art. 2º.
 OBJETIVOS: 
- Acolher e garantir proteção social integral;
- Ofertar ambiente social protegido para idosos, evitando convivência com situações 
de violência e/ou negligência;
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
- Possibilitar convivência comunitária;
- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos e às demais políticas públicas;
- Promover acesso a programações culturais e de lazer, de acordo com interesses dos 
usuários;
- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização 
de atividades de vida diária;
- Desenvolver condições para a independência e autocuidado; 
- Promover acesso à renda;
- Promover convivência mista entre os usuários com Grau de dependência II e I.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Oferta de espaço de acolhimento e proteção integral;
- Reuniões entre diretoria, equipe técnica e funcionários para planejamento das ações 
a serem desenvolvidas com os usuários, bem como avaliar procedimentos adotados e 
capacidade de gestão;
- Estímulo à convivência social, familiar e comunitária, com participação dos usuários 
em atividades culturais e de lazer;
- Acesso aos serviços socioassistenciais comunitários e demais políticas públicas;
- Integração com a rede de acolhimento institucional para troca de experiências, apri-
moramento da qualidade do serviço prestado;
- Mapeamento de procedimentos de saúde, operacionalizados para atendimento da 
demanda em tratamento no abrigo;
- Manutenção de contato estreito com órgão gestor para adequar-se às normas estabe-
lecidas no SUAS;

- Participação nas reuniões de rede realizadas pela Gestão Pública;
- Participação em programas de capacitação e outros eventos para Instituições de Lon-
ga Permanência para idosos;
- Adequação e promoção de melhorias regulares das estruturas físicas da instituição, 
de acordo com normas da Vigilância Sanitária, de forma a proporcionar bem estar aos 
idosos;
- Cadastros, associação do responsável familiar e registros de atendimentos de todo 
grupo familiar atualizados no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Redução das violações de direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reinci-
dências;
- Indivíduos protegidos, cuidados e incluídos em serviços socioassistenciais, demais 
políticas públicas e atividades da comunidade;
- Resgate da autonomia, autoestima, saúde e capacidade para atividades de vida diária;
- Restabelecimento de vínculos familiares;
- Rompimento de ciclos de violência doméstica/familiar.
 2.2.4.   SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM 
TRÂNSITO 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço que oferece atendimento de forma integral e em ambiente protetivo para pes-
soas em situação de vulnerabilidade pessoal e social e que se encontram em trânsito 
no município de Campinas para tratamento especializado de saúde.
O Serviço deve ter aspecto semelhante ao de uma residência, propiciando um ambien-
te acolhedor e condições para o atendimento com padrões de qualidade, dignidade e 
de acordo com normas da vigilância sanitária. 
 PÚBLICO ALVO:  
Usuários e familiares residentes em outros municípios que se encontram em situação 
de vulnerabilidade e/ou risco social ou que se encontram em trânsito no município de 
Campinas para tratamento especializado de saúde.
 DIRETRIZES: 
- Atendimento em unidade institucional de passagem para oferta de acolhimento emer-
gencial e temporário, com profi ssionais preparados para receber os usuários, enquanto 
realizam tratamento especializado no município de Campinas; 
- Atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, com limite má-
ximo de 50 pessoas por unidade e de 04 pessoas por quarto.
 OBJETIVOS: 
- Oferecer aos usuários e seus familiares ambiente protegido com padrões de qualida-
de no que se refere à higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e 
conforto, adaptados às necessidades específi cas de seus usuários; 
- Atender com profi ssional do Serviço Social, da Psicologia e equipe de apoio;
- Promover de forma coletiva e participativa as regras de gestão e convivência do 
equipamento;
- Propiciar espaço de escuta e apoio aos usuários e sua família na sua função protetiva;
- Estimular o convívio familiar, grupal e social;
- Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
- Reduzir violação dos direitos socioassistenciais;
- Inserir os usuários e sua família em programas de transferência de renda;
- Realizar ações de articulação com a rede de serviços socioassistenciais e de outras 
políticas públicas dos municípios de origem dos usuários;
- Efetivar o referenciamento e o contrarreferenciamento dos usuários e suas famílias em 
serviços socioassistenciais e às demais políticas setoriais nos seus municípios de origem.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Oferta de espaço de acolhimento, recepção e escuta;
- Oferta de proteção integral por meio de moradia, alimentação, higiene;
- Atendimento visando à proteção integral durante a estadia no município;
- Atendimento individual, familiar e grupal para redução de violação dos direitos so-
cioassistenciais;
- Desenvolvimento de ações com a participação de usuários e seus familiares para 
fortalecimento de vínculos;
- Realização de grupos socioeducativos na perspectiva de ampliação do universo in-
formacional;
- Estímulo à convivência social, familiar e comunitária, com participação dos usuários 
em atividades recreativas, culturais e de lazer;
- Articulações com a rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas 
dos municípios de origem dos usuários;
- Referenciamento e contrarreferenciamento dos usuários e familiares para acesso e 
inclusão nos serviços dos municípios de origem.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Usuários e familiares protegidos e cuidados com dignidade;
- Aumento do universo informacional;
- Redução das violações de direitos socioassistenciais;
- Resgate da autonomia, autoestima, saúde e capacidade para atividades de vida diária;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e grupais;
- Integração e inclusão dos usuários e familiares em atividades da comunidade;
- Articulação efetiva com serviços dos municípios de origem dos usuários;
- Inclusão dos usuários e familiares nos serviços socioassistenciais e nas demais polí-
ticas públicas dos seus municípios de origem.
 3.   PROGRAMAS E SERVIÇOS EM PROCESSO DE REORDENAMENTO 
Os Serviços abaixo descritos encontram-se com sua execução potencializada pela rede 
socioassistencial cofi nanciada. Os referidos Serviços devem ser executados por meio de 
oferta pública e com funções exclusivas do Poder Público e, não de entidades privadas 
de assistência social, conforme as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social.
Com a aprovação pelo CMAS da presente Resolução, propondo um processo de reor-
denamento dos Serviços que estão sendo potencializados pela rede privada do SUAS, 
deliberou-se, para o exercício de 2013 a constituição de um Grupo de Trabalho compos-
to por representantes do CMAS, dos demais Conselhos envolvidos, das entidades ou 
organizações e da Gestão Pública para a efetivação deste processo de reordenamento.
 3.1.   POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 
INTEGRAL À FAMÍLIA/PAIF  
 DESCRIÇÃO:  
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, mesmo quando execu-
tado pela rede privada do SUAS, consiste no trabalho social com famílias, de caráter 
continuado, com a fi nalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir 
a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir 
na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por 
meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF 
deve utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus ob-
jetivos, de modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às 
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famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico.
É serviço baseado no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos valores, 
crenças e identidades das famílias. Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do 
diálogo, no combate a todas as formas de violência, de preconceito, de discriminação 
e de estigmatização nas relações familiares.
Realiza ações com famílias que possuem pessoas que precisam de cuidado, com foco 
na troca de informações sobre questões relativas à primeira infância, a adolescência, à 
juventude, ao envelhecimento e defi ciências a fi m de promover espaços para troca de 
experiências, expressão de difi culdades e reconhecimento de possibilidades.
 PÚBLICO ALVO: 
Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social referenciados pelo CRAS
 DIRETRIZES: 
- Formação de Grupo de Trabalho, visando garantir o reordenamento do PAIF, ope-
racionalizado pela rede privada do SUAS, tendo em vista sua execução pelo Poder 
Público;
- Gestão pública do Serviço, conforme disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- Atender prioritariamente as famílias benefi ciárias do Programa Bolsa Família - PBF, 
do Benefício de Prestação Continuada - BPC;
- Potencializar a família como unidade de referência, respeitando sua diversidade e 
fortalecendo seus vínculos relacionais e comunitários;
- Articular o conhecimento do território com a realidade das famílias, para planeja-
mento das ações a serem desenvolvidas;
- Realizar o acompanhamento socioassistencial de famílias no âmbito da Proteção 
Social Básica nos territórios de abrangência e referenciadas pelos CRAS;
- Contribuir para o processo de autonomia, protagonismo e emancipação social da 
família e seus membros;
- Potencializar a função de proteção e de socialização da família e da comunidade;
- Desenvolver ações de forma interdisciplinar, adotando metodologias participativas e 
dialógicas de trabalho com as famílias;
- Potencializar ações com a rede de serviços e o acesso aos benefícios sociais e pre-
videnciários;
- Desenvolver ações, de forma a envolver diversos setores, voltadas para o rompimen-
to do ciclo de reprodução da condição de vulnerabilidade entre as gerações;
- Construir o Plano de Ação em conjunto com os profi ssionais dos CRAS;
- Planejar de forma sistemática e contínua, semanal ou quinzenalmente, conforme 
pactuado com os gestores e em conjunto com os profi ssionais dos CRAS, a defi nição 
de ofi cinas e o projeto técnico de acompanhamento às famílias em relação à: referên-
cia e contrarreferência, metodologia de trabalho, fl uxos de atendimento, avaliação e 
desligamento das famílias;
- Realizar a contrarreferência ao CRAS na ocasião do desligamento da família me-
diante relatório do processo de acompanhamento à família; 
- Participar semanal ou quinzenalmente, em conjunto com a equipe dos CRAS, das 
reuniões técnicas de trabalho;
- Participar de supervisão, fóruns intersetoriais, seminários e processos de formação;
- Participar das supervisões e capacitações oferecidas pelo Gestor Público, inclusive 
a execução das propostas de ação nos territórios e demais desdobramentos que delas 
se originarem;
- Elaborar e manter prontuários e relatórios atualizados;
- Cadastrar, associar o responsável familiar e registrar os atendimentos de todo grupo 
familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM.
 OBJETIVOS: 
- Atender famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades e riscos sociais com 
foco na promoção e prevenção garantindo a convivência familiar e comunitária.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Efetivação do processo de reordenamento;
- Orientação e acesso da família à documentação básica;
- Melhorias na qualidade de vida;
- Melhoria nas relações e dinâmica familiar;
- Fortalecimento dos vínculos familiares, grupais e comunitários;
- Interação das famílias entre si favorecendo a formação de redes de solidariedade;
- Desenvolvimento de habilidades e potencialidades que facilitem a inserção no mer-
cado de trabalho e a geração de renda;
- Inclusão em programas de qualifi cação profi ssional;
- Superação da fragilidade pessoal e familiar, respeitando o ciclo de vida;
- Ampliação do universo informacional e da ação participativa;
- Melhoria da participação política, social e comunitária da família, seus membros e 
indivíduos (conselhos, conferências, orçamento participativo, comissões de gerencia-
mento, entre outros); 
- Desenvolvimento da capacidade de autonomia e tomada de decisão;
- Desenvolvimento de ações de sensibilização, mobilização e informação das famílias 
de todas as formas de violências, principalmente VDCCA;
- Acesso à educação formal (matrícula, permanência e desempenho);
- Desenvolvimento da iniciativa e capacidade da família para tomar decisões e resol-
ver questões referentes aos seus problemas;
- Acesso a serviços básicos e especializados da Saúde;
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Participação nos Grupos de Trabalho visando o processo de reordenamento;
- Oferta de atividades coletivas e/ou ofi cinas de expressão, refl exão e orientação, vi-
sando à troca de experiências;
- Acompanhamento familiar;
- Visitas e entrevistas domiciliares;
- Busca ativa das famílias referenciadas;
- Acompanhamento das famílias benefi ciárias do Benefício de Prestação Continua-
da - BPC e Programa Bolsa Família, priorizando aquelas em descumprimento das 
condicionalidades;
- Atividades recreativas, lúdicas, culturais e sociocomunitárias;
- Atendimentos socioeducativos grupais;
- Referenciamento e contrarreferenciamento à rede socioassistencial e outras políticas 
públicas; 
- Encaminhamento para programas de qualifi cação profi ssional;
- Ampliar universo informacional e ação participativa;
- Estímulo à participação política, social e comunitária das famílias e indivíduos (con-
selhos, conferências, orçamento participativo, comissões de gerenciamento, etc.);
- Estímulo ao desenvolvimento da capacidade de autonomia e tomada de decisão;
- Estímulo ao desenvolvimento de ações de sensibilização, mobilização e informação 
das famílias de todas as formas de violências, principalmente VDCCA e pessoa idosa;
- Estímulo ao acesso à educação formal (matrícula, permanência e desempenho);
- Estímulo ao desenvolvimento da iniciativa e capacidade da família para tomar deci-
sões e resolver questões referentes aos seus problemas;

- Estímulo ao acesso a serviço básico e especializado da Saúde;
Realizar as associações e atualizações do SIGM;
 3.2.   POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS/ PAEFI  
 DESCRIÇÃO: 
Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus 
membros em situação de violação de direitos, conforme público alvo específi co. Com-
preende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preserva-
ção e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortale-
cimento das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as 
submetem a situações de risco pessoal e social.
O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, va-
lores, crenças e identidades das famílias e na compreensão das relações e dinâmica 
familiar, visando à superação processual dos confl itos e riscos pessoais e sociais. O 
serviço prevê atenção especial aos integrantes do grupo familiar de forma sistemática 
e monitorada, exigindo articulação e trabalho integrado com a rede socioassistencial 
do território e as outras políticas sociais.
O serviço integra e interage diretamente com os demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos. Deve garantir o atendimento e providências necessárias para a promoção da 
inclusão da família e seus integrantes em serviços socioassistenciais e/ou em programas 
de transferência de renda, de forma a qualifi car a intervenção e restaurar o direito.
 PÚBLICO ALVO PARA INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS: 
 3.1.1.   PAEFI I - Famílias que tenham em sua composição crianças e adolescentes 
que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: 
- Violência física, psicológica e negligência;
- Situação de rua e mendicância, sem rompimento dos vínculos familiares e comunitários;
- Abandono;
- Vivência de trabalho infantil;
- Violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que pro-
vocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia 
e bem estar.
 DIRETRIZES: 
- Gestão Pública do Serviço sendo o apoio técnico realizado pelo CREAS e conforme 
disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- Meta 30 famílias para cada dupla de profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia com 
carga horária de 30 h/semanais nas cinco regiões administrativas da Assistência Social;
- Formação de Grupo de Trabalho, visando garantir o reordenamento deste serviço, 
operacionalizado pela rede privada do SUAS, tendo em vista sua execução pelo Poder 
Público;
- Garantia de infraestrutura de transporte e motorista para as equipes;
- As inclusões obedecerão ao fl uxo técnico-operacional do CREAS, conforme a abran-
gência da região administrativa (norte, sul, leste, noroeste e sudoeste), na totalidade 
de seus bairros;
- Adequação de espaço físico propiciando acessibilidade, condições de recepção, es-
cuta profi ssional qualifi cada, garantindo a privacidade e sigilo profi ssional nos aten-
dimentos;
- Assegurar transporte/passe para atendimento das famílias;
- As ações terão por foco a matricialidade sociofamiliar, conforme preconiza o Guia 
de Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
CREAS (MDS:2011);
- Construção do Plano Individual e Familiar de Atendimento - PIFA - de forma articu-
lada, interinstitucional e intersetorial com o Sistema de Garantia de Direitos - SGD;
- O PIFA deverá ter sua construção a partir das demandas apresentadas por todo o 
grupo familiar, para além do que motivou a inclusão no Serviço;
- Trabalhar de forma articulada e intersetorialmente com os diferentes níveis da prote-
ção social e com a rede socioassistencial, SGD e demais políticas públicas;
- Estimular a participação dos usuários no planejamento e avaliação das ações;
- Notifi cação de violação de direitos no Sistema de Notifi cação de Violências - SIS-
NOV e nos órgãos competentes;
- Associação do responsável familiar e registros de atendimentos de todo o grupo 
familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM;
- Participação nas reuniões com a gestão técnica do CREAS, a saber: gerais e espe-
cífi cas, sendo estas com coordenadores dos Serviços e com as duplas de assistentes 
sociais e psicólogos (as);
- Participação nas comissões e grupos de trabalhos nos Conselhos Municipais;
- Participação em eventos e reuniões com temas pertinentes ao desenvolvimento do 
trabalho;
- Respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidades das fa-
mílias.
- Respeito à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual e religiosa;
- Orientação sócio-jurídica aos profi ssionais do Serviço no âmbito do CREAS.
 OBJETIVOS: 
- Realizar acompanhamento sociofamiliar conforme as diretrizes deste Serviço;
- Atuar visando à inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços 
públicos, conforme necessidades;
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos 
usuários;
- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
Contribuir para:
- Efetivação do processo de reordenamento;
- Redução das violações dos direitos, seus agravamentos ou reincidência;
- Inclusão em serviços socioassistenciais e demais políticas públicas setoriais;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como do exercício da 
cidadania.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS:  
- Participação nos Grupos de Trabalho visando o processo de reordenamento;
- Atendimento e acompanhamento individual e/ou em grupos realizado por profi ssio-
nais do Serviço Social e da Psicologia;
- Acompanhamento sistemático às famílias com Plano Individual e Familiar de Aten-
dimento;
- Identifi cação e mobilização da família extensa ou ampliada;
- Visitas e entrevistas domiciliares;
- Ações de referenciamento e contrarreferenciamento das famílias;
- Articulação da rede intersetorial para os atendimentos em rede;
- Utilização de instrumentais técnicos para compreensão das violações de direitos e 
da dinâmica familiar;
- Notifi cação dos casos nos órgãos competentes e no Sistema de Notifi cação de Vio-
lências - SISNOV;
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- Associação e atualização do SIGM;
- Realização de reuniões de equipe e discussão de casos;
- Participação em encontros, seminários, capacitações e supervisões de forma conti-
nuada;
- Elaboração de relatórios qualitativos e quantitativos mensais e planilhas, conforme 
modelo indicado pelo gestor (CREAS e CSAC);
- Participação em reuniões intersetoriais, de serviços do Sistema de Garantia de Direi-
tos, gestão e comissões dos Conselhos;
- Participação em reuniões sistemáticas com a gestão do CREAS e equipes técnicas 
para a organização de fl uxos e procedimentos das situações das famílias em acompa-
nhamento;
- Elaboração de relatórios e prontuários;
- Identifi cação de situações de violação de direitos socioassistenciais;
 PÚBLICO ALVO: 
 3.1.2.   PAEFI II - Famílias que tenham em sua composição crianças e adolescentes 
que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: 
- Violência Doméstica Sexual contra Crianças e Adolescentes - VDSCCA;
- Vulnerabilidade, com indícios e/ou confi rmação de Exploração Sexual Comercial de 
Crianças e Adolescentes - ESCCA.
 DIRETRIZES: 
- Gestão Pública do Serviço sendo o acompanhamento técnico realizado pelo CREAS 
e conforme disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- Meta 30 famílias para cada dupla de profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia 
com carga horária de 30 h/semanais, nas cinco regiões administrativas da Assistência 
Social;
- Meta 30 famílias para cada trio de profi ssionais do Serviço Social, da Psicologia e da 
Educação Social com carga horária de 30 h/semanais, nas regiões administrativas da 
Assistência Social, a saber: Norte, sul, sudoeste e noroeste;
- Formação de Grupo de Trabalho, visando garantir o reordenamento deste serviço, 
operacionalizado pela rede privada do SUAS, tendo em vista sua execução pelo Poder 
Público;
- Garantia de infraestrutura de transporte e motorista para as equipes;
- As inclusões obedecerão ao fl uxo técnico-operacional do CREAS, conforme a abran-
gência da região administrativa (norte, sul, leste, noroeste e sudoeste), na totalidade 
de seus bairros;
- Adequação de espaço físico propiciando acessibilidade, condições de recepção, es-
cuta profi ssional qualifi cada, garantindo a privacidade e sigilo profi ssional nos aten-
dimentos;
- Assegurar transporte/passe para atendimento das famílias;
- As ações terão por foco a matricialidade sociofamiliar, conforme preconiza o Guia 
de Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
CREAS (MDS:2011);
- Construção do Plano Individual e Familiar de Atendimento - PIFA - de forma arti-
culada, interinstitucional e intersetorial com o Sistema de Garantia de Direitos - SGD
- Construção do PIFA a partir das demandas apresentadas por todo o grupo familiar, 
para além do que motivou a inclusão no Serviço;
- Trabalhar de forma articulada e intersetorialmente com os diferentes níveis da prote-
ção social e com a rede socioassistencial, SGD e demais políticas públicas;
- Estimular a participação dos usuários no planejamento e avaliação das ações;
- Notifi cação de violação de direitos no Sistema de Notifi cação de Violências - SIS-
NOV e nos órgãos competentes;
- Cadastros, associação do responsável familiar e registros de atendimentos de todo o 
grupo familiar atualizados no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM;
- Participação nas reuniões de fl uxos e procedimentos com a gestão técnica do CREAS;
- Participação nas comissões e grupos de trabalhos nos Conselhos Municipais;
- Participação em eventos e reuniões com temas pertinentes ao desenvolvimento do 
trabalho;
- Respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidades das fa-
mílias;
- Orientação sócio-jurídica aos profi ssionais do Serviço no âmbito do CREAS.
 OBJETIVOS: 
- Realizar acompanhamento sociofamiliar conforme as diretrizes deste Serviço; 
- Atuar visando à inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços 
públicos, conforme necessidades;
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos 
usuários;
- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos;
- Realizar atendimentos socioeducativos para indivíduos e famílias.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
Contribuir para:
- Efetivação do processo de reordenamento.
- Redução das violações dos direitos, seus agravamentos ou reincidência;
- Inclusão em serviços socioassistenciais e demais políticas públicas setoriais;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como do exercício da 
cidadania.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Participação nos Grupos de Trabalho visando o processo de reordenamento;
- Atendimento e acompanhamento realizado por profi ssionais do Serviço Social e da 
Psicologia individual e grupal;
- Acompanhamento sistemático às famílias com Plano Individual e Familiar de Aten-
dimento;
- Realização de atividades socioeducativas;
- Identifi cação e mobilização da família extensa ou ampliada;
- Visitas e entrevistas domiciliares;
- Ações de referenciamento e contrarreferenciamento das famílias;
- Articulação da rede intersetorial para os atendimentos em rede;
- Utilização de instrumentais técnicos para compreensão das violações de direitos e 
da dinâmica familiar;
- Notifi cação dos casos nos órgãos competentes e no Sistema de Notifi cação de Vio-
lências - SISNOV;
- Associação e atualização do SIGM;
- Realização de reuniões de equipe e discussão de casos;
- Participação em encontros, seminários, capacitações e supervisões de forma conti-
nuada;
- Elaboração de relatórios qualitativos e quantitativos mensais e planilhas, conforme 
modelo indicado pelo gestor (CREAS e CSAC);
- Participação em reuniões intersetoriais, de serviços do Sistema de Garantia de Direi-
tos, gestão e comissões dos Conselhos;
- Participação em reuniões sistemáticas com a gestão do CREAS e equipes técnicas 

para a organização de fl uxos e procedimentos das situações das famílias em acompa-
nhamento;
- Elaboração de relatórios e prontuários;
- Identifi cação de situações de violação de direitos socioassistenciais.
 PÚBLICO ALVO: 
 3.1.3.   PAEFI Mulher - Famílias que tenham em sua composição mulheres em 
situação de violência doméstica de gênero em decorrência de:  
- Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral;
- Ameaça de morte;
- Violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que pro-
vocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia 
e bem estar.
 DIRETRIZES: 
- Gestão Pública do Serviço, conforme disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- Metas de 30 famílias para cada dupla de profi ssionais de Serviço Social e de Psico-
logia para todo o município;
- Formação de Grupo de Trabalho, visando garantir o reordenamento deste serviço, 
operacionalizado pela rede privada do SUAS, tendo em vista sua execução pelo Poder 
Público;
- Adequação de espaço físico propiciando acessibilidade, condições de recepção, es-
cuta profi ssional qualifi cada, informação, referência, atividades sociais;
- Orientação sócio-jurídica aos profi ssionais do Serviço no âmbito do CREAS;
- Estabelecimento de fl uxo técnico-operacional para inclusão, atendendo as demandas 
e encaminhamentos do CREAS/PAEFI MULHER;
- Intensifi car as ações com foco na matricialidade sociofamiliar;
- Construção do Plano Individual e Familiar de Atendimento (PIFA) de forma articu-
lada, interinstitucional e intersetorial com o Sistema de Garantia de Direitos - SGD;
- Construção do PIFA a partir das demandas apresentadas por todo o grupo familiar, 
para além do que motivou a inclusão no Serviço; 
- Trabalhar de forma articulada e intersetorialmente com os diferentes níveis da prote-
ção social e com a rede socioassistencial, SGD e demais políticas públicas;
- Oferta de serviço em espaço próprio da instituição atendendo as necessidades ter-
ritoriais;
- Assegurar transporte/passe para atendimento das famílias;
- Garantir infraestrutura de transporte e motorista para as equipes;
- Acompanhamento psicossocial sistemático a todo grupo familiar;
- Formação continuada das equipes na temática das violações de direitos e no trabalho 
com famílias e outros temas pertinentes, inclusive por meio de supervisão;
- Garantir recursos humanos, físicos e materiais para desenvolvimento do trabalho;
- Notifi car violação de direitos no Sistema de Notifi cação de Violências - SISNOV e 
nos órgãos competentes;
- Cadastros, associação do responsável familiar e registros de atendimentos de todo 
grupo familiar atualizados no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM;
- Participação nas reuniões de fl uxos e procedimentos com a gestão do CREAS/PAEFI 
MULHER;
- Participação nas comissões e Grupos de Trabalhos nos Conselhos Municipais;
- Participação em eventos e reuniões com temas pertinentes ao desenvolvimento do 
trabalho.
 OBJETIVOS: 
- Prestar atendimento psicológico, social, psicossocial às famílias que possuem mu-
lheres vítimas de violência doméstica de gênero (física, psicológica, sexual, moral e 
patrimonial, visando ao resgate de sua cidadania e autonomia;
- Atuar para promover os direitos das famílias vítimas de violência doméstica; 
- Enfrentar e combater os efeitos da violência doméstica contra as famílias, em conso-
nância com a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006);
- Contribuir para o fortalecimento da família/mulher, visando ao rompimento do ciclo 
de violência de gênero e intrafamiliar;
- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públi-
cos, conforme necessidades;
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia da 
família;
- Realizar acompanhamento sociofamiliar através do atendimento com assistente so-
cial e psicólogo (a), contribuindo para o fortalecimento da família no desempenho de 
sua função protetiva e garantia de seus direitos;
- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos;
- Contribuir para a diminuição da incidência e reincidência de violação de direitos.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Participação nos Grupos de Trabalho visando o processo de reordenamento;
- Oferta de espaços de proteção, acolhimento, escuta, orientação e atendimento ao 
usuário e ao grupo familiar;
- Atendimento e acompanhamento social, psicossocial individual e grupal; 
- Identifi cação e mobilização da família extensa ou ampliada;
- Acompanhamento sistemático às famílias através da elaboração de um Plano Indivi-
dual e Familiar de Atendimento - PIFA;
- Realização de visitas e entrevistas domiciliares;
- Ações de referenciamento e contrarreferenciamento das famílias;
- Utilização de instrumentais técnicos para compreensão das violações de direitos e 
da dinâmica familiar;
- Associação e atualização do SIGM;
- Efetivação de notifi cação dos casos nos órgãos competentes e no Sistema de Notifi -
cação de violências - SISNOV; 
- Realização de reuniões de equipe e discussão de casos;
- Participação em encontros, seminários, capacitações e supervisões de forma conti-
nuada;
- Elaboração de relatórios qualitativos e quantitativos mensais e planilhas, conforme 
modelo indicado pelo CREAS e CSAC;
- Participação em reuniões intersetoriais de serviços CREAS/PAEFI Mulher, Sistema 
de Garantia de Direitos, gestão e comissões dos Conselhos.
- Participação em reuniões sistemáticas com a gestão do CREAS/PAEFI MULHER 
para a organização de fl uxo e procedimentos de casos e situações das famílias em 
acompanhamento.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
Contribuir para:
- Efetivação do processo de reordenamento;
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou rein-
cidência;
- Orientação e proteção social das famílias;
- Acesso aos serviços socioassistenciais e às políticas públicas setoriais;
- Melhoria da qualidade de vida das mulheres e suas famílias;
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- Rompimento do ciclo da violência de gênero;
- Melhoria na autonomia e autoestima da família;
- Resgate da cidadania da mulher;
- Aumento da capacidade de proteção e segurança das famílias;
- Construção de novas relações familiares baseadas na relação de igualdade.
 PÚBLICO ALVO:  
 3.1.4.   PAEFI Idoso - Famílias que tenham em sua composição Pessoas Idosas que 
vivenciam violações de direitos decorrentes de:  
- Violência física, psicológica e negligência;
- Abandono;
- Violência sexual;
- Exploração fi nanceira / exploração patrimonial;
- Submissão a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os 
impede de usufruir autonomia e bem estar.
 DIRETRIZES: 
- Gestão Pública do Serviço, conforme disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- Meta de 30 famílias para cada dupla composta por profi ssionais de Serviço Social e 
de Psicologia, com carga horária de 30 horas semanais, em cada uma das 05 regiões 
administrativas: Norte, Sul, Leste Sudoeste e Noroeste;
- Formação de Grupo de Trabalho, visando garantir o reordenamento deste serviço, 
operacionalizado pela rede privada do SUAS, tendo em vista sua execução pelo Poder 
Público;
- Adequação de espaço físico propiciando acessibilidade, condições de recepção, es-
cuta profi ssional qualifi cada, informação, referência, atividades sociais e lúdicas; 
- Estabelecimento de fl uxo técnico-operacional para inclusão, atendendo as demandas 
e encaminhamentos do CREAS/PAEFI IDOSO; 
- Intensifi cação de ações com foco na matricialidade sociofamiliar;
- Construção do Plano Individual e Familiar de Atendimento - PIFA, de forma articu-
lada, interinstitucional e intersetorial com o Sistema de Garantia de Direitos, a partir 
das demandas de todo grupo familiar, para além daquelas que motivaram a inclusão 
no serviço.
- Trabalhar de forma articulada e intersetorialmente com os diferentes níveis da prote-
ção social e com a rede socioassistencial, SGD e demais políticas públicas;
- Oferta de serviço em espaço próprio da instituição, podendo ser realizados atendi-
mentos itinerantes, conforme demanda das famílias e dos territórios;
- Garantia de infraestrutura de transporte e motorista para as equipes;
- Assegurar transporte/passe para atendimento das famílias;
- Acompanhamento realizado por profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia, mo-
nitorado e sistemático a todo grupo familiar; 
- Orientação sócio-jurídica aos profi ssionais do Serviço no âmbito do CREAS;
- Formação continuada das equipes na temática das violações de direitos e no trabalho 
com famílias e outros temas pertinentes, inclusive por meio de supervisão;
- Garantir recursos humanos, físicos e materiais para desenvolvimento do trabalho;
- Notifi car violação de direitos no Sistema de Notifi cação de Violências - SISNOV e 
nos órgãos competentes;
- Cadastros, associação do responsável familiar e registros de atendimentos de todo 
grupo familiar atualizados no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM;
- Participação nas reuniões de fl uxos e procedimentos com a gestão do CREAS/PAEFI 
IDOSO; 
- Participação nas comissões e grupos de trabalho dos Conselhos Municipais;
- Participação em eventos e reuniões com temas pertinentes ao desenvolvimento do 
trabalho.
 OBJETIVOS: 
- Realizar acompanhamento, através do atendimento com profi ssionais do Serviço So-
cial e da Psicologia, à pessoa idosa vítima de violência doméstica, ao autor (es) da vio-
lência e aos demais membros da família,visando o rompimento do ciclo da violência;
- Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva 
e de cuidados com garantia de seus direitos; 
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia da 
pessoa idosa, a partir de atendimento ao grupo familiar;
- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públi-
cos, conforme a necessidade;
- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos, diminuindo a incidência 
e a reincidência de violação de direitos.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Participação nos Grupos de Trabalho visando o processo de reordenamento;
- Oferta de espaços de proteção, acolhimento, escuta, orientação e atendimento à pes-
soa idosa e ao grupo familiar;
- Atendimento e acompanhamento realizado pelos profi ssionais do Serviço Social e da 
Psicologia, individual e grupal;
- Identifi cação e mobilização da família extensa ou ampliada;
- Acompanhamento sistemático às famílias através da elaboração de um Plano Indivi-
dual e Familiar de Atendimento;
- Visitas e entrevistas domiciliares;
- Ações de referenciamento e contrarreferenciamento das famílias;
- Articulação da rede intersetorial para os atendimentos em rede;
- Utilização de instrumentais técnicos para a compreensão das violações de direitos e 
da dinâmica familiar;
- Associação e atualização do SIGM;
- Efetivação de notifi cação dos casos nos órgãos competentes e no Sistema de Notifi -
cação de Violências - SISNOV; 
- Realizar reuniões de equipe e discussão de casos, quando necessário, junto à gestão 
CREAS/PAEFI IDOSO;
- Participação em encontros, seminários, capacitações e supervisões de forma conti-
nuada;
- Elaboração de relatórios qualitativos e quantitativos mensais e planilhas, conforme 
modelo indicado pelo CREAS/PAEFI IDOSO e CSAC;
- Participação em reuniões intersetoriais, de serviços CREAS/ PAEFI/Idoso, Sistema 
de Garantia de Direitos, gestão e comissões dos Conselhos para a organização de fl uxo 
e procedimento de casos e situações das famílias em acompanhamento.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Efetivação do processo de reordenamento;
- Redução das violações de direitos socioassistenciais e/ou sua reincidência;
- Orientação e proteção social às pessoas idosas, vítimas de violência e suas famílias;
- Acesso aos serviços socioassistenciais e às políticas públicas setoriais;
- Rompimento dos ciclos de violência;
- Melhoria na qualidade de vida das pessoas idosas e de seus cuidadores, fortalecendo 
a cidadania;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

- Valorização do papel da pessoa idosa na família.
 3.2.   Potencialização do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumpri-
mento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC)  
 DESCRIÇÃO: 
O serviço tem por fi nalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 
determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a ressigni-
fi cação de valores na vida pessoal e social dos (as) adolescentes e jovens.
Para oferta do Serviço faz-se necessária a observância da responsabilização face ao 
ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo 
com as legislações e normativas específi cas para o cumprimento da medida.
Na sua operacionalização é necessária a elaboração do Plano Individual de Atendi-
mento (PIA) e/ou do PIFA (Plano Individual e Familiar de Atendimento) com a parti-
cipação do (a) adolescente e da família, devendo conter os objetivos e metas a serem 
alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida, dentre outros 
aspectos a serem acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do (a) ado-
lescente.
O acompanhamento social ao (a) adolescente e ao grupo familiar deve ser realizado 
de forma sistemática, garantindo o acompanhamento contínuo e o desenvolvimento 
do PIA/PIFA. Aos adolescentes deve haver a garantia de frequência mínima semanal.
No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade o serviço 
deverá identifi car no município os locais para a prestação de serviços, a exemplo de: 
entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e outros serviços go-
vernamentais. A prestação dos serviços deverá se confi gurar em tarefas gratuitas e de 
interesse geral, com jornada de acordo com a medida de execução, sem prejuízo da 
escola ou do trabalho, no caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos. A inserção do (a) adolescente em qualquer dessas alter-
nativas deve ser compatível com suas aptidões e favorecedora de seu desenvolvimento 
pessoal e social.
 PÚBLICO ALVO: 
Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumpri-
mento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude e suas famílias.
 DIRETRIZES: 
- Gestão Pública do Serviço, conforme disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- Formação de Grupo de Trabalho, visando garantir o reordenamento deste serviço, 
operacionalizado pela rede privada do SUAS, tendo em vista sua execução pelo Poder 
Público;
- Atender a Lei Federal 12.594 de 18/01/2012, que institui sobre o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo - SINASE;
- Realizar acompanhamento composto por profi ssionais do Serviço Social e da Psico-
logia, com carga horária de 30 h/semanais, ao grupo familiar durante o cumprimento 
de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comu-
nidade e sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e de políticas 
públicas setoriais;
- Participação em reuniões do CREAS, conforme metodologia proposta pela gestão 
pública, a saber: gerais e específi cas com coordenadores dos Serviços, duplas de assis-
tentes sociais e psicólogos (as), orientadores de medidas;
- Articular a participação de adolescentes e responsáveis na avaliação das ações oferta-
das pelos serviços, semestralmente, podendo ser realizada no CREAS;
- Assegurar e ampliar locais de cumprimento da Prestação de Serviços à Comunidade;
- Adequação do RH em conformidade com a NOB/RH/SUAS, SINASE e com esta 
Resolução;
- Adequação de espaço físico propiciando acessibilidade, condições de recepção, es-
cuta profi ssional qualifi cada, informação, referência, aquisições materiais, sociais e 
socioeducativas;
- Intensifi car ações com foco na matricialidade sociofamiliar;
- As ações terão por foco as orientações contidas no Guia de Orientações Técnicas: 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (MDS: 2011); 
- Construção do PIA - Plano Individual de Atendimento com a participação dos ado-
lescentes e suas famílias e do PIFA com acompanhamento da execução pela dupla de 
assistente social e psicóloga;
- Trabalhar de forma articulada e intersetorialmente com a rede socioassistencial, SGD 
e demais políticas públicas;
- Garantia de infraestrutura de transporte e motorista para as equipes e assegurar vale 
transporte para adolescentes e suas famílias;
- Fomento ao protagonismo juvenil na execução e avaliação de algumas etapas do seu 
atendimento no Serviço (planejamento, avaliação, entre outros);
- Acompanhamento pela dupla de assistente social e psicóloga (o) específi ca para esse 
fi m, a todo grupo familiar, conforme metodologia estabelecida junto ao CREAS;
- Formação continuada das equipes na temática das violações de direitos e no trabalho 
com famílias e outros temas pertinentes, inclusive por meio de supervisão;
- Notifi cação no SISNOV e no Conselho Tutelar de todos os casos de violações iden-
tifi cados durante a intervenção socioassistencial;
- Cadastrar, associar o adolescente e registrar os atendimentos de todo grupo familiar 
sistematicamente no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM;
- Participação nas reuniões e comissões dos Conselhos Municipais;
- Participação no GT da Rede de Políticas Públicas de Assistência Social, Educação e 
Saúde com a Fundação Casa;
- Execução, no que couber, ao estabelecido no Protocolo com a Educação;
- Participação em eventos e reuniões com temas pertinentes ao desenvolvimento do 
trabalho;
- Ações de prevenção de reincidência dos atos infracionais;
- Respeito à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa como eixo da prá-
tica pedagógica;
- Garantia de atendimento técnico especializado imediato ao adolescente e seus res-
ponsáveis. 
- Orientação sociojurídica aos profi ssionais do serviço no âmbito do CREAS.
 OBJETIVOS: 
- Realizar acompanhamento a adolescentes durante o cumprimento de medida socioe-
ducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade e sua inser-
ção em outros serviços e programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais;
- Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à 
ruptura com a prática de ato infracional;
- Elaborar PIA/PIFA com adolescentes e famílias estabelecendo pactos e responsabili-
dades das partes envolvidas (adolescentes, responsáveis familiares, demais membros 
do grupo familiar, entidade, CREAS, entre outros), a partir das possibilidades e limites 
do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de cumprimento da 
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medida socioeducativa;
- Contribuir para o estabelecimento da autoconfi ança e a capacidade de refl exão sobre 
as possibilidades de construção de autonomias;
- Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e 
cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências;
- Fortalecer a convivência familiar e comunitária contribuindo para o fortalecimento 
da família no desempenho de sua função protetiva;
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos 
usuários;
- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;
- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;
- Realizar acompanhamento sociofamiliar por meio de atendimento com dupla de as-
sistente social e psicólogo (a) específi ca para esse fi m, conforme metodologia estabe-
lecida junto ao CREAS;
- Garantir atendimento especializado para adolescentes com defi ciência.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
Contribuir para: 
- Efetivação do processo de reordenamento;
- Orientação e proteção social a famílias e indivíduos com fortalecimento de sua fun-
ção protetiva;
- Ressignifi cação e a superação da experiência vivida, visando à ruptura com a prática 
de ato infracional;
- Inclusão dos adolescentes na rede de ensino formal e/ou profi ssionalizante;
- Redução das práticas de atos infracionais e violações de direitos, seus agravamentos 
ou reincidências;
- Acesso a serviços socioassistenciais e às políticas públicas setoriais;
- Desenvolvimento do protagonismo juvenil;
- Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
- Assegurar os direitos dos adolescentes enquanto prioridade absoluta;
- Referência e contrarreferência das famílias junto à rede de serviços socioassisten-
ciais e demais políticas setoriais.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Participação nos Grupos de Trabalho visando o processo de reordenamento;
- Realização de atividades socioeducativas, culturais e de lazer;
- Ações e projetos de vida em conjunto com os adolescentes visando sua autonomia;
- Atendimento individual e grupal do adolescente e do grupo familiar;
- Elaboração do PIA/PIFA com adolescentes e famílias estabelecendo pactos e res-
ponsabilidades das partes envolvidas (adolescentes, responsáveis familiares, demais 
membros do grupo familiar, entidade, CREAS, entre outros) a partir das possibili-
dades e limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de 
cumprimento da medida socioeducativa;
- Realização de visitas, entrevistas e atendimentos domiciliares;
- Atendimento complementar em grupo;
- Articulação e encaminhamentos para programas de transferência de renda, quando 
necessário;
- Acompanhamento do desenvolvimento e frequência escolar promovendo inclusive 
sua matrícula, quando necessário;
- Encaminhamentos para regularização dos documentos civis dos adolescentes e gru-
po familiar;
- Referenciamento e contrarreferenciamento do adolescente e sua família à rede socio-
assistencial e às demais políticas sociais;
- Articulação com a rede socioassistencial, demais políticas públicas sociais, Conselho 
Tutelar e Sistema de Justiça garantindo a proteção integral do adolescente e grupo 
familiar;
- Discussão de casos com a rede socioassistencial, demais políticas públicas sociais e 
do SGD, quando necessário;
- Oferta de espaços de proteção, acolhimento, escuta e orientação para adolescentes 
e seus familiares;
- Identifi cação e mobilização da família extensa ou ampliada, quando necessário;
- Notifi cação de todos os casos de violações de direitos no SISNOV e nos órgãos 
competentes;
- Realização de reuniões de equipe;
- Participação em encontros, seminários, capacitações e supervisões de forma conti-
nuada;
- Elaboração de estudos sociais e diagnósticos socioeconômicos, relatórios qualitati-
vos e quantitativos mensais, conforme modelo indicado pelo gestor;
- Garantia de participação em reuniões intersetoriais, de serviços do Sistema de Garan-
tia de Direitos - SGD, gestão pública e comissões dos Conselhos Municipais;
- Elaboração de relatórios e prontuários;
- Participação do adolescente e da família no planejamento e avaliação das etapas do 
Serviço ofertado;
- Associações e atualização permanentes do SIGM.
 3.3.   POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS 
EM SITUAÇÃO DE RUA (ADULTO)  
 DESCRIÇÃO:  
Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou so-
brevivência. Tem a fi nalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para 
o desenvolvimento de sociabilidade, na perspectiva de fortalecimento de vínculos in-
terpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.
Deve oferecer trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação 
individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e demais 
políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção so-
cial e da proteção às situações de violência.
 PÚBLICO ALVO:  
Pessoas adultas e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobre-
vivência.
 DIRETRIZES: 
- Gestão Pública do Serviço, conforme disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- O atendimento será realizado em três unidades distintas, sendo uma com capacidade 
de atendimento a 100 usuários, uma com capacidade para 60 usuários e uma com 
capacidade de atendimento a 30 usuários;
- Conforme a complexidade dos atendimentos deve ser respeitada a seguinte com-
posição: para atendimento a cada 100 usuários com foco na construção do Plano de 
Desenvolvimento do Usuário, equipe de 2 profi ssionais do Serviço Social, 2 da Psico-
logia e 1 Coordenador; para atendimento a cada 60 usuários com foco na construção 
de possibilidades de retorno à família ou para a cidade de origem, equipe de 1 profi s-
sional do Serviço Social e 1 coordenador e para atendimento a 30 usuários com foco 
no resgate de hábitos do mundo do trabalho, 01 profi ssional de Serviço Social, para 
acompanhamento do PDU - Plano de Desenvolvimento do Usuário construído em 

conjunto com a rede socioassistencial; 
- Formação de Grupo de Trabalho, visando garantir o reordenamento deste serviço, 
operacionalizado pela rede privada do SUAS, tendo em vista sua execução pelo Poder 
Público;
- Promover o acesso à alimentação, higiene, vestuário e espaço para guarda de per-
tences;
- Atendimento por profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia;
- Desenvolver atividades de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de víncu-
los interpessoais e/ou familiares para construção de novos projetos de vida;
- Propiciar espaço de escuta em ambiente protegido e eticamente orientado;
- Articular intersetorialmente com a Saúde Mental e demais políticas sociais;
- Trabalhar com articulação intersetorial sob a gestão do CENTRO POP, alimentando 
e retroalimentando o sistema de informações;
- Promover acesso às ofi cinas socioeducativas e ofi cinas de geração de renda em am-
biente protegido;
- Proceder de forma planejada com o gestor, o necessário reordenamento físico e fun-
cional, conforme legislação vigente;
- Priorizar o trabalho com a família de origem em conjunto com a rede de serviços;
- Cadastros e/ou associação de adultos abordados na rua até que seja efetivado o refe-
renciamento para outro Serviço da Rede de atendimento, bem como registros de aten-
dimentos de todo o grupo familiar atualizados no Sistema Integrado de Governança 
Municipal - SIGM.
 OBJETIVOS: 
- Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial;
- Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos 
usuários e as especifi cidades do atendimento;
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em 
situação de rua;
- Promover ações para reinserção familiar, comunitária e/ou na cidade de origem; 
- Estimular a participação em espaços de defesa de direitos;
- Elaborar o Plano de Desenvolvimento do Usuário - PDU - em conjunto com o pró-
prio usuário e com o CENTRO POP;
- Estimular as potencialidades e o resgate de hábitos para o mercado de trabalho.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Efetivação do processo de reordenamento;
- Espaço de escuta, acolhimento, higiene, alimentação, vestuário e convivência;
- Entrevistas individuais para elaboração do diagnóstico da realidade situacional das 
pessoas atendidas;
- Visitas e entrevistas domiciliares;
- Grupo socioeducativo, refl exivo, de lazer, culturais, operativos, entre outros;
- Ofi cinas socioeducativas;
- Ofi cinas de geração de renda;
- Referenciamento e contrarreferenciamento à rede socioassistencial e demais políti-
cas sociais;
- Recâmbio dos usuários quando pertinente ao seu Plano de Desenvolvimento do Usu-
ário - PDU;
- Parcerias públicas e privadas para inserção desta demanda populacional ao mercado 
de trabalho;
- Ações articuladas intersetorialmente com a Saúde Mental e às demais políticas so-
ciais e órgãos do sistema de garantia de direitos;
- Elaboração de documentação e prontuário dos usuários atendidos;
- Elaboração de relatórios, pareceres técnicos e planilhas estatísticas;
- Alimentação e retroalimentação das informações desta demanda junto ao CENTRO 
POP.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Ressignifi cação das experiências vividas frente ao contexto rua, visando à elabora-
ção de um novo projeto de vida;
- Proteção social às famílias e indivíduos;
- Redução dos danos provocados por situações violadoras de direitos;
- Desenvolvimento da participação social e do protagonismo;
- Estímulo e fortalecimento do convívio familiar;
- Inserção em alternativas de trabalho formal e/ou informal;
- Inclusão em unidades de acolhimento institucional, pensões, casas alugadas e famí-
lias, quando necessário;
- Reinserção à família na cidade de origem.
 4.   PROGRAMAS E SERVIÇOS EM PROCESSO DE TRANSIÇÃO A SEREM 
COFINANCIADOS EM 2013, QUE APRESENTAM INTERFACE COM AS 
ÁREAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO E QUE DEVERÃO SER PAUTA DE DIS-
CUSSÃO INTERSETORIAL ENTRE AS SECRETARIAS ENVOLVIDAS E 
CONSELHOS MUNICIPAIS. 
Considerando a Resolução CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipifi cação dos 
Serviços Socioassistenciais e, tendo em vista que os programas abaixo descritos não 
se encontram tipifi cados na referida Resolução, propõe-se, no transcorrer de exercício 
de 2013, a realização de um estudo social aprofundado, estabelecendo planejamento, 
competências e cronograma das ações a serem desenvolvidas pelos profi ssionais do 
Serviço Social que compõem essa rede, visando identifi car as vulnerabilidades e ris-
cos sociais dos indivíduos e famílias atendidos por estes programas. 
A partir da caracterização da população atendida e do levantamento de suas necessida-
des, estratégias de articulação devem ser adotadas pela política de Assistência Social 
com a política da Saúde, na perspectiva de reordenamento da política pública para 
pessoas com defi ciência, para pessoas dependentes de substâncias psicoativas e para 
aquelas que necessitam de tratamento especializado de saúde, por ser esse o público 
que a política de Assistência Social encontra-se atendendo nos referidos programas 
em transição.
Ressalta-se que todo esse processo deve também contar com a participação do con-
trole social, à medida que se propõe, a partir de fevereiro de 2013, a formação de um 
Grupo de Trabalho de Transição, a ser constituído por representantes dos serviços em 
transição especifi cados, componentes do CMAS, demais conselhos envolvidos e da 
gestão pública para análise e estabelecimento dos reordenamentos necessários, vi-
sando qualifi car e direcionar o atendimento da população alvo desses programas às 
políticas específi cas.
 4.  
 4.1.   PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 4.1.1.   SERVIÇO DE AÇÕES COMPLEMENTARES ÀS PESSOAS EM SITU-
AÇÃO DE FRAGILIDADES CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS DE 
APOIO À SAÚDE 
 DESCRIÇÃO:  
Este serviço consiste em realizar trabalho social, de caráter continuado, com os usu-
ários e seus familiares, tendo como princípios norteadores a universalidade e a gra-
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tuidade no atendimento, realizando o referenciamento e contrarreferenciamento de 
seus usuários para os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e Distritos 
de Assistência Social - DAS de origem, visando possibilidades de enfrentamento das 
situações de vulnerabilidades e risco social.
Quanto aos usuários que não residem em Campinas, o trabalho deverá prever a articu-
lação com os municípios de origem, garantindo o atendimento socioassistencial e das 
demais políticas sociais com a rede de serviços dos respectivos municípios.
 PÚBLICO ALVO:  
Usuários e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social que se encontram em 
tratamento especializado de saúde.
 DIRETRIZES: 
- Estudo social dos indivíduos e famílias atendidos, identifi cando as vulnerabilidades 
e riscos pessoais e/ou sociais;
- Participação do Grupo de Trabalho para o processo de transição;
- Articulação com os CRAS e DAS para atendimento e acompanhamento dos indiví-
duos e famílias em situação de fragilidades cirscunstanciais e emergenciais.
 OBJETIVOS: 
- Estabelecer planejamento para as ações a serem desenvolvidas visando o estudo 
social dos indivíduos e famílias;
- Participar do Grupo de Trabalho visando à efetivação do processo de transição;
- Oferecer acolhida e escuta;
- Realizar ações articuladas com os CRAS e DAS para a inclusão da demanda aten-
dida;
- Articular com o território de origem o atendimento da demanda identifi cada para o 
acompanhamento socioassistencial, assim como das demais políticas públicas;
- Atender os usuários e suas famílias visando o fortalecimento de vínculos relacionais 
sociofamiliares e comunitários;
- Potencializar ações com a rede de serviços para acesso aos benefícios sociais e pre-
videnciários;
- Contribuir para o processo de autonomia, protagonismo e emancipação social dos 
usuários e suas famílias;
- Elaborar e manter prontuários e relatórios atualizados;
- Preencher trimestralmente, no prazo determinado, o instrumental de acompanha-
mento técnico solicitado pela CSAC;
- Cadastrar, associar o responsável familiar e registrar os atendimentos de todo grupo 
familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM;
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Execução das ações do processo de transição;
- Desenvolvimento de ações adotando metodologias participativas e dialógicas de 
trabalho;
- Realização de estudo social dos indivíduos e famílias atendidos;
- Articulação de ações com os CRAS e DAS nos territórios de origem para inclusão 
da demanda referenciada;
- Realização de visitas e entrevistas domiciliares;
- Atendimentos socioeducativos grupais;
- Referenciamento e contrarreferenciamento à rede socioassistencial e às outras polí-
ticas públicas; 
- Oferta de atividades coletivas e/ou ofi cinas de expressão, refl exão e orientação, vi-
sando à troca de experiências;
- Ampliação do universo informacional e ação participativa;
- Estímulo à participação social e comunitária dos usuários e seus familiares;
- Estímulo ao desenvolvimento da capacidade de autonomia e tomada de decisão;
- Propiciar o acesso a serviços básicos e especializados da Saúde;
- Referenciamento e contrarreferenciamento dos indivíduos e famílias aos seus mu-
nicípios de origem;
- Realização do cadastro, associação dos usuários e registros de atendimentos do gru-
po familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM). 
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Caracterização das vulnerabilidades e riscos pessoais e/ou sociais da demanda aten-
dida;
- Inclusão dos indivíduos e famílias nos atendimentos dos CRAS e DAS;
- Acesso às políticas sociais nos municípios de origem;
- Inclusão dos usuários e famílias na rede socioassistencial e demais políticas públicas;
- Interação dos usuários e das famílias para fortalecimento da função protetiva, preve-
nindo a fragilização de vínculos;
- Fortalecimento dos vínculos familiares, grupais e comunitários;
- Desenvolvimento de habilidades e potencialidades para melhorias na qualidade de 
vida;
- Superação da fragilidade pessoal e familiar, respeitando o ciclo de vida;
- Ampliação do universo informacional e da ação participativa;
- Melhoria da participação social e comunitária da família, seus membros e indivíduos;
- Desenvolvimento da capacidade de autonomia e tomada de decisão;
- Acesso a serviços básicos e especializados da Saúde;
- Efetivação do processo de transição;
- Cadastramento, associação e registros de atendimento dos usuários e do grupo fami-
liar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM).
 4.2.   PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
 4.2.1.   COMUNIDADE TERAPÊUTICA - MASCULINO/FEMININO ADULTO 
 DESCRIÇÃO: 

Este serviço realiza apoio e acolhimento institucional temporário para pessoas adultas, 
de ambos os sexos, residentes no Município de Campinas, dependentes de substâncias 
psicoativas, com o acompanhamento focado na matricialidade familiar, realizando o 
referenciamento e contrarreferenciamento de seus usuários e familiares para os DAS, 
CRAS e à rede de serviços das demais políticas sociais.
Quanto aos usuários que não residem em Campinas, o trabalho deverá prever a articu-
lação com os municípios de origem, para atendimento socioassistencial e das demais 
políticas sociais na rede de serviços dos respectivos municípios.
 PÚBLICO ALVO:  
- Atender pessoas adultas, dos sexos masculino e feminino, dependentes de subs-
tâncias psicoativas, e suas famílias/rede signifi cativa, residentes prioritariamente no 
município de Campinas, que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e 
social.
 DIRETRIZES: 
- Realizar atendimento por profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia, oferecendo 
ambiente protegido e suporte tanto aos usuários quanto às suas famílias/rede signifi -
cativa;
- Participação do Grupo de Trabalho para o processo de transição;
- Articulação com os CRAS e DAS para atendimento dos indivíduos e suas famílias 

que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e social.
 OBJETIVOS: 
- Propiciar atenção e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preserva-
ção e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais;
- Participar do Grupo de Trabalho visando à efetivação do processo de transição;
- Realizar ações articuladas com os CRAS e DAS para a inclusão da demanda aten-
dida;
- Assegurar a inclusão dos usuários e suas famílias nos serviços socioassistenciais e 
nas demais políticas sociais;
- Promover a ressignifi cação das experiências dos usuários frente aos contextos so-
ciais, culturais e a sua relação com a dependência de substâncias psicoativas;
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia e 
independência dos usuários;
- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;
- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;
- Prevenir a reincidência de violação de direitos; 
- Cadastrar, associar o responsável familiar e registrar os atendimentos de todo grupo 
familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM;
- Atender integralmente a RDC 29/2011 - ANVISA, referente à regulamentação de 
Comunidades Terapêuticas e o Manual de Orientação para instalação e funcionamento 
das comunidades terapêuticas no Estado de São Paulo.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Oferta de espaço de acolhimento, escuta, orientação e acompanhamento aos indiví-
duos e suas famílias em caráter provisório;
- Execução das ações do processo de transição;
- Articulação de ações com os CRAS e DAS nos territórios de origem para atendimen-
to da demanda referenciada;
- Atendimento individual e grupal, por profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia; 
- Construção do Plano Individual e Familiar de Atendimento;
- Realização de visitas e entrevistas domiciliares;
- Realização de ofi cinas socioeducativas, recreativas, lúdicas e culturais desenvolvidas 
internamente e/ou externamente;
- Inclusão em ambientes de convivência e sociabilidade, que busquem restabelecer e 
fortalecer os vínculos sociais em grupos de convívio social e socioeducativos;
- Articulação com a rede socioassistencial e com os demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos;
- Articulação intersetorial com a Saúde Mental e outras políticas públicas sociais;
- Referenciamento e contrarreferenciamento das famílias à rede socioassistencial e 
demais políticas setoriais;
- Efetivação do cadastro, associação dos usuários e registros de atendimentos do grupo 
familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM);
- Realização da notifi cação dos casos de violência no Sistema de Notifi cação de Vio-
lências - SISNOV.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Acesso aos direitos socioassistenciais;
- Inclusão dos usuários e famílias nos atendimentos dos CRAS e DAS e nas demais 
políticas públicas;
- Prevenção de situações de isolamento social e de acolhimento institucional;
- Fortalecimento da convivência familiar/rede signifi cativa e comunitária;
- Melhoria da qualidade de vida familiar;
- Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos;
- Ressignifi cação de suas experiências frente ao contexto social e cultural e a sua rela-
ção de dependência de substâncias psicoativas;
- Participação dos usuários e familiares/rede signifi cativa em atividades grupais exter-
nas e internas à Comunidade Terapêutica;
- Acesso ao mercado de trabalho e à escolarização;
- Conquista de condições de autonomia e independência;
- Efetivação do processo de transição;
- Cadastramento, associação dos usuários e registros do atendimento do grupo familiar 
no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM);
- Notifi cação dos casos de violência no Sistema de Notifi cação de Violências - SIS-
NOV.
 4.2.2.   COMUNIDADE TERAPÊUTICA - ADOLESCENTE 
 DESCRIÇÃO: 
Serviço de apoio e acolhimento institucional temporário para adolescentes, de ambos 
os sexos, residentes no Município de Campinas, dependentes de substancias psicoa-
tivas, com o acompanhamento focado na matricialidade familiar, com orientação e 
acompanhamento dos adolescentes e seus familiares que se encontram em situação de 
ameaça ou violação de direitos.
 PÚBLICO ALVO:  
Adolescentes, de ambos os sexos, dependentes de substâncias psicoativas e suas fa-
mílias/rede signifi cativa.
 DIRETRIZES: 
- Atender adolescentes dependentes de substâncias psicoativas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade pessoal e social e às suas famílias/rede signifi cativa, resi-
dentes em Campinas;
- Atender adolescentes dependentes de substâncias psicoativas em situação de rua/
ESCCA referenciados pelo CREAS e serviços de abordagem social;
- Realizar atendimento por profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia, oferecen-
do ambiente protegido e suporte tanto aos adolescentes quanto às suas famílias/rede 
signifi cativa;
- Articulação com os CRAS e DAS para atendimento dos adolescentes e suas famílias 
que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e social;
- Participação do Grupo de Trabalho para o processo de transição.
 OBJETIVOS: 
- Propiciar atenção e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preserva-
ção e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais;
- Participar do Grupo de Trabalho visando a efetivação do processo de transição;
- Contribuir para o fortalecimento da função protetiva das famílias/rede signifi cativa 
diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações 
de risco pessoal e social; 
- Realizar ações articuladas com os CRAS e DAS dos territórios de origem para a 
inclusão da demanda atendida;
- Assegurar a inclusão dos adolescentes e suas famílias nos serviços socioassistenciais 
e nas demais políticas sociais;
- Promover a ressignifi cação das experiências dos adolescentes frente aos contextos 
sociais, culturais e a sua relação com a dependência de substâncias psicoativas;
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos 
usuários;
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- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;
- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;
- Prevenir a reincidência de violação de direitos;
- Cadastrar, associar o responsável familiar e registrar os atendimentos de todo grupo 
familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM;
- Atender integralmente a RDC 29/2011 - ANVISA, referente à regulamentação de 
Comunidades Terapêuticas e o Manual de Orientação para instalação e funcionamento 
das comunidades terapêuticas no Estado de São Paulo.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Oferta de espaço de acolhimento, escuta, orientação e acompanhamento aos adoles-
centes e suas famílias, em caráter provisório;
- Execução das ações do processo de transição;
- Articulação de ações com os CRAS e DAS nos territórios de origem para atendimen-
to dos adolescentes e suas famílias;
- Atendimento individual e grupal, por profi ssionais do Serviço Social e da Psicologia; 
- Construção do Plano Individual e Familiar de Atendimento;
- Articulação com a rede socioassistencial e com os demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos;
- Articulação intersetorial com a Saúde Mental e demais políticas públicas sociais;
- Realização de visitas e entrevistas domiciliares;
- Realização de ofi cinas socioeducativas, recreativas, lúdicas e culturais desenvolvidas 
internamente e/ou externamente;
- Inclusão em ambientes de convivência e sociabilidade, que busquem restabelecer e 
fortalecer os vínculos sociais em grupos de convívio social e socioeducativos;
- Referenciamento e contrarreferenciamento das famílias à rede socioassistencial e 
demais políticas setoriais;
- Realização do cadastro, associação dos usuários e registros de atendimentos do gru-
po familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM);
- Efetivação da notifi cação dos casos de violência no Sistema de Notifi cação de Vio-
lências - SISNOV.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Acesso aos direitos socioassistenciais;
- Inclusão dos adolescentes e suas famílias nos atendimentos dos CRAS e DAS e nas 
demais políticas públicas;
- Prevenção de situações de isolamento social e de acolhimento institucional;
- Fortalecimento da convivência familiar/rede signifi cativa e comunitária;
- Melhoria da qualidade de vida familiar;
- Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos;
- Ressignifi cação de suas experiências frente ao contexto social e cultural e a sua rela-
ção de dependência de substâncias psicoativas;
- Participação dos adolescentes e suas famílias/rede signifi cativa em atividades gru-
pais externas e internas à Comunidade Terapêutica;
- Inclusão na rede de ensino formal;
- Conquista de autonomia e independência;
- Efetivação do processo de transição;
- Cadastramento, associação dos usuários e registros de atendimentos do grupo fami-
liar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM);
- Notifi cação dos casos de violência no Sistema de Notifi cação de Violências - SIS-
NOV.
 4.2.3.   PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 DESCRIÇÃO: 
O programa de atenção às pessoas com defi ciência compreende o conjunto de orien-
tações normativas decorrentes da Constituição e das leis que objetivam assegurar o 
pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com defi ciência e que 
propiciem seu bem estar pessoal, social e econômico. 
A Assistência Social é reconhecida como política privilegiada para tratar da questão 
da inclusão da pessoa com defi ciência, respeitando-se a transversalidade e a interse-
torialidade necessárias e que a ela cabe trabalhar em articulação com outras políticas 
setoriais, na perspectiva do enfrentamento e na superação das barreiras atitudinais, 
sociais, culturais, arquitetônicas e tecnológicas, contribuindo para autonomia e prota-
gonismo das pessoas com defi ciência.
Assim, cabe a Assistência Social informar, orientar, referenciar e contrarreferenciar a 
pessoa com defi ciência e suas famílias em seu território de pertencimento.
 PÚBLICO ALVO: 
Pessoas com defi ciência e suas famílias.
 DIRETRIZES: 
- Articulação entre as políticas públicas e rede de serviços que tenham responsabilida-
des quanto ao atendimento das pessoas com defi ciência, em todos os níveis, visando 
garantir a efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de 
integração social, bem como a qualidade do serviço ofertado, evitando ações paralelas 
e dispersão de esforços e recursos;
- Participação do Grupo de Trabalho para o processo de transição;
- Garantia de acesso às demais políticas públicas e aos serviços, programas, projetos e 
benefícios da política de Assistência Social;
- Garantia do efetivo atendimento à pessoa com defi ciência, afastadas as discrimina-
ções e os preconceitos de qualquer espécie;
- Atendimento às normas de acessibilidade da ABNT - NBR 9050.
 OBJETIVOS: 
- Realizar estudo social dos indivíduos e famílias atendidos identifi cando as vulnera-
bilidades e riscos pessoais e/ou sociais;
- Participar do Grupo de Trabalho visando à efetivação do processo de transição;
- Promover a inclusão e permanência da pessoa com defi ciência nos CRAS e DAS nos 
seus territórios de pertencimento;
- Articular ações para acesso dos usuários e famílias aos serviços socioassistenciais e 
demais políticas públicas dos seus municípios de origem;
- Promover o acesso da pessoa com defi ciência nos demais serviços da política de 
Assistência Social; 
- Promover a integração das pessoas com defi ciência à vida comunitária;
- Estimular a formação continuada de recursos humanos para adequado e efi ciente 
atendimento das pessoas com defi ciência;
- Articular ações com a rede de serviços, visando garantir efetividade aos programas 
de prevenção, de atendimento especializado e de integração social;
- Contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários das pessoas 
com defi ciência e seu grupo familiar, propiciando a inclusão nos serviços e benefícios 
socioassistenciais e acesso aos benefícios previdenciários;
- Promover a inclusão das pessoas com defi ciência no Benefício de Prestação Con-
tinuada;
- Cadastrar, associar o responsável familiar e registrar os atendimentos de todo grupo 
familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal - SIGM.

 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Realização de estudo social dos indivíduos e famílias atendidos;
- Execução das ações de transição;
- Estabelecimento de mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pes-
soa com defi ciência;
- Articulação de ações com os CRAS e DAS nos territórios para inclusão das pessoas 
com defi ciência;
- Acolhimento e orientação das pessoas com defi ciência e seu grupo familiar para 
inclusão em programas de transferência de renda, benefícios socioassistenciais e pre-
videnciários;
- Referenciamento e contrarreferenciamento da pessoa com defi ciência e do grupo 
familiar para inclusão em serviços socioassistenciais e em demais políticas setoriais;
- Referenciamento e contrarreferenciamento dos indivíduos e famílias aos seus mu-
nicípios de origem;
- Apoio à formação de recursos humanos para atendimento da pessoa com defi ciência;
- Formação de grupos socioeducativos temáticos;
- Realização de visitas e entrevistas domiciliares;
- Realização do cadastro, associação e registros de atendimentos dos usuários e do 
grupo familiar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM);
- Efetivação da notifi cação dos casos de violência no Sistema de Notifi cação de Vio-
lências - SISNOV.
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Identifi cação das vulnerabilidades e riscos pessoais e/ou sociais da demanda aten-
dida;
- Ações articuladas nos territórios com os DAS/CRAS;
- Inclusão das pessoas com defi ciência e suas famílias nos atendimentos dos CRAS 
e DAS;
- Recursos humanos qualifi cados para atendimento das pessoas com defi ciência;
- Acessibilidade a espaços de convivência, bem como atividades socioeducativas, cul-
turais, lúdicas, recreativas, de lazer, esportivas e tecnológicas com ênfase na matricia-
lidade sociofamiliar;
- Acesso dos usuários e suas famílias às políticas sociais nos municípios de origem;
- Valorização da experiência de vida e potencialidades para o exercício da autonomia 
e independência;
- Prevenção da exploração, violência e abuso, assegurando formas apropriadas de 
atendimento e apoio que levem em conta o gênero e a idade das pessoas com defi ci-
ência e seus familiares;
- Inclusão e acompanhamento no BPC;
- Inclusão das pessoas com defi ciência na rede de ensino formal;
- Acesso a cursos de formação e qualifi cação profi ssional, com estreita interlocução 
com a política de trabalho e emprego;
- Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
- Efetivação do processo de transição;
- Cadastramento, associação e registros de atendimentos dos usuários e do grupo fa-
miliar no Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM);
- Notifi cação dos casos de violência no Sistema de Notifi cação de Violências - SIS-
NOV.
 4.2.4.   ESTUDO TÉCNICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDA-
DES COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS 
 DESCRIÇÃO: 
Programa de estudo técnico realizado por profi ssionais do serviço social e da psico-
logia para aprofundar o conhecimento da violação de direitos e a confi rmação, pelo 
Gestor, da indicação para o atendimento na política de assistência social e/ou em ou-
tras políticas setoriais.
O estudo deve abranger o grupo familiar buscando, com o apoio do gestor, ações 
articuladas com a rede socioassistencial dos territórios e serviços de outras políticas 
setoriais, visando à obtenção de maiores subsídios para o referenciamento pelo gestor 
a serviços que atendam as necessidades e demandas do usuário. 
 PÚBLICO ALVO: 
Famílias e indivíduos com suspeita de violação de direitos, provenientes de processos 
administrativos da PMC, disque-denúncias e documentos do Ministério Público, Vara 
da Infância e da Juventude, Conselhos Tutelares e outros, encaminhados à SMCAIS.
 DIRETRIZES: 
- Gestão Pública do Serviço, conforme disposto no Parágrafo 1º, do art. 2º;
- Atendimento em duplas compostas por profi ssionais do Serviço Social e da Psicolo-
gia com carga horária de 30 h/semanais;
- Oferta de serviço em espaço próprio da instituição, podendo ser realizados atendi-
mentos itinerantes conforme demandas das famílias e dos territórios;
- Adequação de espaço físico propiciando acessibilidade, condições de recepção e 
escuta profi ssional qualifi cada; 
- Estabelecimento de fl uxo técnico-operacional para realização do estudo social dos 
casos, segundo orientação da gestão pública;
- Construção do estudo realizado por profi ssionais do serviço social e da psicologia de 
forma articulada com a rede socioassistencial e serviços das demais políticas públicas; 
- Respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidades das fa-
mílias;
- Conhecimento por parte das equipes na temática das violações de direitos, metodo-
logias de intervenção familiar, metodologia de coleta de dados e outros temas perti-
nentes;
- Garantia de infraestrutura de transporte para as equipes; 
- Garantia de transporte/passe para atendimento das famílias;
- Garantia de recursos materiais para o desenvolvimento do trabalho; 
- Participação em eventos e reuniões com temas pertinentes ao desenvolvimento do 
trabalho;
- Formar Grupo de Trabalho no CMAS;
- Participação nas reuniões de fl uxos e procedimentos com a gestão da SMCAIS;
- Notifi cação de violação de direitos no Sistema de Notifi cação de Violências - SIS-
NOV e nos órgãos competentes;
- Preenchimento dos instrumentais on line e outros indicados pela Coordenadoria de 
Avaliação e Controle - CSAC.
 OBJETIVOS: 
- Realizar procedimento de escuta e identifi cação de demandas dos usuários;
- Propiciar a acolhida aos usuários de forma ética e com condições institucionais ade-
quadas para a realização do estudo social;
- Produzir relatórios técnicos, a partir dos estudos, com informações qualifi cadas para 
os encaminhamentos necessários, pelo comitê gestor, aos Serviços indicados em cada 
situação;
 RESULTADOS ESPERADOS: 
- Relatórios técnicos sobre na dinâmica familiar possibilitando o acesso aos Serviços 
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que promovam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
- Subsídio ao gestor público para a inclusão das famílias e/ou usuários, em serviços 
socioassistenciais e demais políticas públicas setoriais.
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ESPERADAS: 
- Oferta de espaços de acolhimento, escuta, orientação e atendimento ao usuário e ao 
grupo familiar;
- Identifi cação e mobilização da família extensa ou ampliada, para a composição do 
estudo social; 
- Elaboração de estudos sociais e diagnósticos socioeconômicos, relatórios qualita-
tivos e quantitativos mensais e planilhas, conforme modelo indicado pelo gestor e 
CSAC;
- Visitas e entrevistas domiciliares;
- Contato com a rede intersetorial para a elaboração de estudos em rede, quando ne-
cessário;
- Notifi cação no Sistema de Notifi cação de Violências - SISNOV;
- Participação em encontros, seminários, capacitações e supervisões para qualifi cação 
das ações;
- Participação em reuniões sistemáticas com a gestão da SMCAIS e equipes técnicas; 
- Para os casos que envolvam suspeita de violência sexual, aplicar metodologias não 
revitimizantes para a realização do estudo, seguindo orientação do gestor.
 ANEXO I -   PLANO DE AÇÃO 2013 
 OBSERVAÇÕES GERAIS: 
- A Instituição deverá elaborar um Plano de Ação específi co para cada serviço que 
pretender pleitear cofi nanciamento;
- Não serão aceitos os dados de mais de uma área de atuação dentro da descrição de 
um mesmo Plano de Ação;
- O Plano de Ação deverá ser elaborado em Aplicativo Eletrônico, cujo arquivo será 
disponibilizado via e-mail. A entidade também poderá solicitar o arquivo junto à Co-
ordenadoria Setorial de Avaliação e Controle - CSAC através do email csac@campi-
nas.sp.gov.br;
- Após o preenchimento eletrônico, o Plano de Ação deverá ser impresso, com o tim-
bre da entidade ou organização de assistência social,  em todas as páginas  e devida-
mente assinado para ser protocolizado;
- O arquivo preenchido deverá  também  ser enviado via e-mail para  csac@campinas.
sp.gov.br  ; 
-  Após conferência e devida autorização pela CSAC , no 12º andar, a entidade ou 
organização de assistência social deverá se dirigir ao Protocolo Geral no andar térreo 
da Prefeitura Municipal de Campinas, para protocolizar o ofício acompanhado dos 
Planos de Ação e dos documentos imprescindíveis à análise da solicitação de acordo 
com o Decreto nº 17.418 de 14 de Outubro de 2011. 

PLANO DE AÇÃO DE 2013
 1.   IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (sede) 
 1.1.   Nome da Instituição:  ___________________________________________________
 1.2.  Endereço:_______________________________________________________ nº ___
Bairro:___________________________________ CEP: ___________________________
_______________
Reão____________________________________________________________________
______________
Site:_____________________________________________________________________
_______________
E-mail da instituição: _______________________________________________________
_______________
Fone da instituição: (____)______________ / (____)_____________ FAX: 
(_____)________________
Fone do representante legal: (____) ___________ / (CEL)__________ FAX: 
(_____)________________
 1.3.   Vigência do mandato da diretoria atual:  de____/____/_____ até ___/ ___/ _____
Nome do Representante Le-
gal_______________________________________________________________
RG__________________CPF__________________Fone ( ) ________________ Cel ( ) 
______________
 1.4.   CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ 
 Atividade econômica principal:_____________________________________________ 
 Atividades econômicas secundárias:_________________________________________ 
 1.5.  
De Atendimento ( )
De Assessoramento ( )
De defesa e garantia de direitos ( )
 Identificação  1.5.1.   Entidade de Assistência Social () 
 1.5.2. Sede:  Número da inscrição no CMAS:__________ Município: _______________
 1.6.  O Estatuto Social está de acordo  com a Lei Federal nº 12.101 de 27 de novembro de 
2009, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7237 de 20/07/2010.
( ) Sim ( ) Não ( ) Em adequação
 1.6.   Certificação 
CEBAS ( ) Sim ( ) Não Vigência:______________________________________________
OSCIP ( ) Sim ( ) Não Vigência:______________________________________________ 
 1.9.  Finalidade Estatutária  (de acordo com o Estatuto Social) (máximo de 10 linhas)
________________________________________________________________________
________________
 2. Unidade Executora 
 2.1 Nome:  _______________________________________________________________
_______________
 2.2. Endereço :___________________________________________________ nº 
____________________
Bairro: ___________________________Região: ___________________________ CEP: 
________________
Fone da unidade executora: (___) ____________ / (___) _________ FAX: (___) 
__________________
E-mail da unidade executo-
ra:________________________________________________________________
Nº CNPJ: __________________________ Data de Abertura no CNPJ:_______________
________________
CONTA BANCÁRIA PARA COFINANCIAMENTO CONFORME DECLARAÇÃO 
ANEXO:
( ) Conta bancária da Sede (mantenedora)
( ) Conta bancária da Unidade Executora 
( )  Banco do Brasil ( )  Caixa Econômica Federal
Agência: ______________________ 
Conta Corrente:                                   ________________
 2.3. Entidade de Educação ( ) Entidade de Saúde ( ) 
2.3.1. Serviço/Programa ou Benefício de Assistência Social ( )
2.3.2. Número da inscrição no CMAS:_____________________ ( somente se estiver assi-
nalado o item acima) 

 2.4.  Benefícios - Taxas e tributos: ( ) Federal ( ) Estadual ( ) Municipal
Isenções - Cessão de imóveis: ( ) Federal ( ) Estadual ( ) Municipal
 2.5.  Imóvel onde funciona o  Serviço  é: ( ) Próprio ( ) Cedido ( ) Alugado
 2.6.  A unidade executora fi ca aberta quantas horas por semana: ( ) até 20 horas 
( ) de 21 a 39 horas ( ) 40 horas ( ) mais de 40 horas ( ) ininterrupto (24h/dia, 7 dias/ semana)
 2.7.  Quantos dias da semana a unidade executora funciona?  
( ) 1 dia ( ) 2 dias ( ) 3 dias ( ) 4 dias ( ) 5dias ( ) 6 dias ( ) 7 dias
 2.8. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO/PROGRAMA/BENEFÍCIO SOCIOASSIS-
TENCIAL  
ü  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
 ( )  PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS e 11 MESES
 ( )  PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 24 ANOS
 ( )  CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS
ü  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
5.
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
 ( )  SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
 ( )  SERVIÇO DOMICILIAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCEN-
TES
 ( )  ABRIGO INSTITUCIONAL
 ( )  ABRIGO ESPECIALIZADO
 ( )  CASA DE PASSAGEM ESPECIALIZADA DE 7 A 17 ANOS e 11 meses
 ( )  CASA DE PASSAGEM DE 7 A 17 ANOS E 11 MESES
 ( )  CASA LAR
 ( )  CASA LAR PARA ADOLESCENTES GRÁVIDAS E/OU COM FILHOS
 ( )  SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE RUA - ADULTO
 ( )  ABRIGO INSTITUCIONAL 
 ( )  CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - AMBOS OS 
SEXOS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS 
 ( )  GRAU DE DEPENDÊNCIA I 
 ( )  GRAU DE DEPENDÊNCIA II
 ( )  SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM TRÂNSITO
ü  SERVIÇOS EM PROCESSO DE REORDENAMENTO 
( ) POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTE-
GRAL À FAMÍLIA - PAIF
POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALI-
ZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI:
 ( )  PAEFI I - Famílias que tenham em sua composição crianças e adolescentes que viven-
ciam violações de direitos
 ( )  PAEFI II - Famílias que tenham em sua composição crianças e adolescentes que viven-
ciam violações de direitos
 ( )  PAEFI MULHER - Famílias que tenham em sua composição mulheres em situação de 
violência doméstica de gênero 
 ( )  PAEFI IDOSO - Famílias que tenham em sua composição Pessoas Idosas que vivenciam 
violações de direitos 
 ( )  Potencialização do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Me-
dida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA)
 ( )  Potencialização do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Me-
dida Socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
( ) Potencialização do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Adulto
ü  PROGRAMAS E SERVIÇOS EM PROCESSO DE TRANSIÇÃO A SEREM COFI-
NANCIADOS EM 2013 POR ESTA SECRETARIA E QUE APRESENTAM INTER-
FACE COM AS ÁREAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, QUE DEVERÃO SER PAUTA 
DE DISCUSSÃO INTERSETORIAL ENTRE AS SECRETARIAS ENVOLVIDAS E 
CONSELHOS MUNICIPAIS. 
·  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 ( )  SERVIÇO DE AÇÕES COMPLEMENTARES ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
FRAGILIDADES CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS DE APOIO À SAÚDE
·  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
 ( )  COMUNIDADE TERAPÊUTICA - MASCULINO/FEMININO ADULTO
 ( )  COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE ADOLESCENTE
 ( )  PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 ( )  ESTUDO TÉCNICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES COM IN-
DIVÍDUOS E FAMÍLIAS
 2.9. Nº de Registro no CMDCA  (apenas para Serviço de criança/adolescente): 
_____________________
 2.10. Identificação do Coordenador Técnico do Serviço/Programa/Benefício Socioas-
sistencial  
Nome completo do Coordenador: _____________________________________________
_______________
CPF: ____________________________________________________________________
_______________
RG: ______________________________Número do Registro Profi ssional: 
___________________________
Formação: _______________________________________________________________
________________
Telefone do coordenador para contato: ( )___________________/ CEL ( 
)________________________
Email do coordenador: ______________________________________________________
_______________
 2.10. Identificação do Profissional Responsável pela execução do Serviço/Programa/
Benefício Socioassistencial 
Nome completo do Profi ssional: ______________________________________________
___________________________________ 
CPF: ____________________________________________________________________
___________________________________ 
RG: ________________________Número do Registro Profi ssional: __________________
__________________________________ 
Telefone do profi ssional para contato: (____)_____________________________________
__________________________________ 
E-mail do profi ssional: ______________________________________________________
__________________________________ 
 3. Detalhamento do Serviço  (Os itens de 3.1. a 3.16.deverão estar em consonância com as 
normas e regulamentações da PNAS, PMAS, Resolução SMCAIS nº 01- 2012, Tipifi cação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais e demais normativas legais pertinentes ao Serviço/
Programa/Benefício Socioassistencial a ser executado).
 3.1. Justificativa  (Deve conter informações que fundamentem a pertinência e a relevância 
do Serviço/Programa/Benefício Socioassistencial, defi nindo a situação que a ação pretende 
abordar para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social, levantamento 
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de dados existentes, identifi cação do público alvo, a importância dos resultados que se pre-
tende alcançar, informações sobre a abrangência territorial da ação a ser desenvolvida - até 
15 linhas)
 3.2. Objetivos  (Descrever quais os propósitos do Serviço/Programa/Benefício Socioassis-
tencial, levando em consideração os resultados junto ao público alvo que pretende alcançar. 
Deve-se iniciar a frase utilizando verbos no infi nitivo por exemplo: “oferecer”,”capacitar”, 
“realizar”, “promover”, etc.)
 3.3. INFRAESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE  (Descrição da infraestrutura física exis-
tente na unidade executora para a execução do Serviço/Programa/Benefício Socioassisten-
cial)
 3.4. Condições e formas de acesso de usuários e famílias (vide Resolução CNAS nº 
109/09 de 11/11/2009) 
 Condições de Acesso: 
________________________________________________________________________
________________
 Formas de Acesso: 
________________________________________________________________________
________________
 3.5. Cobertura de Atendimento do Serviço  (Assinalar  SOMENTE UMA OPÇÃO )
( ) Distrito de Assistência Social - DAS 
( ) Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
( ) DAS e CRAS
( ) Todo o Município
( ) Região Metropolitana de Campinas
( ) Estado de São Paulo
( ) Outros Estados
 Especifique as cidades atendidas:  ___________________________________________
______
 Especifique outros Estados tendi-
dos: ______________________________________________
 3.6. Abrangência territorial do atendimento predominante: 
( ) NORTE ( ) SUL ( ) LESTE ( )SUDOESTE ( ) NOROESTE
 3.7. Capacidade de Atendimento da Unidade  (considerar infraestrutura, recursos huma-
nos e fi nan ce  ______________________________________________________________
_____________
 3.8. Metas a serem cofinanciadas 
Nº de Usuários:_________________Nº de famílias dos usuários a serem atendi-
dos:____________________
Nº de Famílias (somente para Serviços cujo público alvo seja “famí-
lia”):______________________________
 3.9. Público alvo (marque com um “X”) 

 PÚBLICO ALVO

FAMÍLIA

CRIANÇA

ADOLESCENTE

JOVEM

ADULTO

IDOSO

 3.10. Metodologia de trabalho/Estratégias metodológicas e periodicidade 
(É imprescindível a descrição detalhada da metodologia adotada para o desenvolvi-
mento das ações que serão realizadas com o público alvo, tendo em vista alcançar os 
objetivos e metas propostos e os resultados que dele se esperam. Descrever também as 
formas de participação dos usuários/famílias e as estratégias metodológicas que serão 
utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução e monitoramento - até 
15 linhas).
Identifi car as estratégias acima descritas, a periodicidade e a carga horária prevista.

ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGI-

CAS

PERIODICI-
DADE

CARGA 
HORÁRIA S T Q Q S S D

 
3.11. Articulação em Rede 
(Identifi car as instituições e/ou organizações com as quais haverá articulação para o 
alcance dos objetivos propostos, descrevendo as articulações a serem realizadas para 
o desenvolvimento das ações junto aos usuários, considerando aquelas a serem efetua-
das com a rede de serviços existente na comunidade, com demais serviços socioassis-
tenciais, com outras políticas sociais, órgãos de defesa e garantia de direitos,conselhos 
municipais, entre outros).

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO NATUREZA DA INTERFACE PERIODICIDADE

 3.12. Atividades de Gestão Operacional 
(Descrever as atividades de gestão operacional, tendo por base as ações previstas na 
Resolução específi ca do cofi nanciamento para o exercício de 2013, após a descrição 
de cada nível de Proteção Social). 

ATI-
VIDA-
DES 
DE 

GES-
TÃO 

PE-
RIO-
DICI-
DA-
DE

CAR-
GA
HO-
RÁ-
RIA

MESES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1.

2.

3.

 3.13. Resultados Esperados 

 Aquisições dos Usuários  
____________________________________________________________________
___________________
 3.14. RECURSOS HUMANOS (QUE ATUAM NO SERVIÇO/PROGRAMA/
BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL) 
 Indique o nº total de Recursos Humanos - RH: ______________ 

INDIQUE O Nº DE RH SEGUNDO A ESCOLA-
RIDADE:

INDIQUE O Nº DE RH COM NÍVEL SU-
PERIOR, DE ACORDO COM A ÁREA DE 
FORMAÇÃO:

SEM ESCOLARIZAÇÃO SERVIÇO SOCIAL

NÍVEL FUNDAMENTAL PSICOLOGIA

NÍVEL MÉDIO PEDAGOGIA

SUPERIOR SOCIOLOGIA

DIREITO

INDIQUE O Nº DE RH QUE POSSUEM PÓS-
-GRADUAÇÃO TERAPIA OCUPACIONAL

ANTROPOLOGIA

INDIQUE O Nº TOTAL DE RH COM CONTRA-
TOS DE: MUSICOTERAPIA

CLT ECONOMIA

ESTÁGIO ECONOMIA DOMÉSTICA/NUTRICIONISTA

VOLUNTÁRIOS

RPA

COOPERATIVA

MEI
 
3.15. RECURSO FINANCEIRO A SER UTILIZADO  (Previsão do  custo total 
anual  para a manutenção do Serviço/Programa/Benefício Socioassistencial)

FOLHA DE PAGAMENTO
MATERIAL CON-

SUMO
SERVIÇOS

ENCARGOS IMPOS-
TOS BENEFÍCIOS

TIPO 
DEPE-

SA

HORA/ 
SEMA-

NAL

VALOR 
MEN-
SAL 
(R$ )

TIPO 
DESPE-

SA

VALOR 
MEN-
SAL 
(R$ )

TIPO 
DESPE-

SA

VALOR 
MEN-
SAL 
(R$ )

TIPO 
DESE-

SA

VALOR 
MEN-
SAL 
(R$ )

SUBTO-
TAL

SUBTO-
TAL

SUBTO-
TAL

SUBTO-
TAL

TOTAL GERAL MENSAL: R$ 

TOTAL GERAL ANUAL: R$ 

 3.16. AVALIAÇÃO  
(Descrever  como  e  com quem  se dará a avaliação do trabalho,  quais   as formas de par-
ticipação  dos usuários/famílias, parceiros e demais serviços envolvidos, de maneira que 
possibilite observar se os objetivos estão sendo alcançados, constatar as difi culdades e 
facilidades encontradas no processo, na perspectiva de verifi car a necessidade de realizar 
modifi cações ou manutenção do processo em desenvolvimento - máximo 10 l linhas).  
 ____________________________________________________________________
 3.17. ANEXO A SER PRENCHIDO APENAS PARA O SERVIÇO DE CONVI-
VÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  - Crianças e Adolescentes de 
06 a 14 anos e 11 meses 
QUADRO DE ATIVIDADES SEMANAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DE 06 A 14 ANOS e 11 meses (POR PERÍODO - manhã e tarde) e GRUPOS: nomear 
grupo com faixa etária dos atendidos, número de participantes e horário conforme as 
atividades desenvolvidas. O número de quadros deve ser igual ao número de grupos 
desenvolvidos indicando o conteúdo principal da atividade.
 PERÍODO DA MANHÃ 

GRU-
PO/

FAIXA 
ETÁ-
RIA

Nº 
PAR-
TICI-
PAN-
TES

HO-
RÁ-
RIO

2ª FEI-
RA

3ª FEI-
RA

4ª FEI-
RA

5ª FEI-
RA

6ª FEI-
RA

SÁBA-
DO

 PERÍODO DA TARDE 
GRU-
PO/

FAIXA 
ETÁ-
RIA

Nº 
PAR-
TICI-
PAN-
TES

HO-
RÁ-
RIO

2ª FEI-
RA

3ª FEI-
RA

4ª FEI-
RA

5ª FEI-
RA

6ª FEI-
RA

SÁBA-
DO

 4. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRESIDENTE, COORDENADOR 
TÉCNICO, TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PLANO DE 
AÇÃO E PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PRESTACÃO DE CONTAS   
 4.1. PRESIDENTE 
Nome: ______________________________________________________________
Data: ____/_____/2012 Assinatura: _______________________________________
_______
 4.2. COORDENADOR TÉCNICO 
Nome: ______________________________________________________________
Data: ____/_____/2012 Assinatura: _______________________________________
________
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 4.3. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  /
PROGRAMA/BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL 
Nome:______________________________________________________________
____________________
Data: ____/_____/2012 Assinatura: _______________________________________
________
 4.4. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Nome:______________________________________________________________
____________________
Data: ____/_____/2012 Assinatura: _________________________________
 

 Campinas, 05 de outubro de 2012 
 DIMAS ALCIDES GONÇALVES 

 Secretário De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 RESOLUÇÃO CMAS Nº 011/2012 

  (Republicada por conter incorreções em D.O.M. de 01.03.2012) 
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Campinas/SP, em Reunião Ordi-
nária realizada em 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2012, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Federal nº 8.742, de sete de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assis-
tência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011, e a Lei Mu-
nicipal nº 8.724, de 27 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 11.130, de 
onze de janeiro de 2002, de acordo com a Resolução CMAS nº 41/2010, com alterações 
consolidadas em republicação do D.O.M. de dezoito de outubro de 2011,
  RESOLVE  
 DEFERIR  o requerimento e inscrever, por tempo indeterminado, sob nº  20E , a enti-
dade  SORRI CAMPINAS , CNPJ 57.508.772/0001-56, com sede na Rua Rouxinol, 
nº 195, Vila Teixeira, em Campinas, Estado de São Paulo, e seu Programa Socioassis-
tencial de Atenção à Pessoa com Defi ciência.
 

 Campinas, 28 de fevereiro de 2012 
 MARIA HELENA NOVAES RODRIGUEZ 

 Presidente - CMAS 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 RESOLUÇÃO CMAS Nº 018/2012 

  (Republicada por conter incorreções em D.O.M. de 28.03.2012) 
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Campinas/SP, em Reunião Ordi-
nária realizada em  27 (vinte e sete) de março de 2012 , no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Federal nº 8.742, de sete de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assis-
tência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011, e a Lei Mu-
nicipal nº 8.724, de 27 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 11.130, de 
onze de janeiro de 2002, de acordo com a Resolução CMAS nº 41/2010, com alterações 
consolidadas em republicação do D.O.M. de dezoito de outubro de 2011,
  RESOLVE  
 DEFERIR  o requerimento e inscrever, por tempo indeterminado, sob nº  24P , o  Programa 
Socioassistencial de Atenção à Pessoa com Deficiência , desenvolvido e executado pela 
entidade  ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS , CNPJ 51.297.349/0001-78, 
em Campinas-SP na Rua Alayde Nascimento de Lemos nº 570, Vila Lemos. 

 Campinas, 27 de março de 2012 
 MARIA HELENA NOVAES RODRIGUEZ 

 Presidente - CMAS 

 CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER 

 ATOS DO CONSELHO   
 O Conselho Municipal de Direitos da Mulher - CMDM - Campinas, criado pela Lei 
Municipal nº 7.086, alterada pela Lei Municipal nº 10.181; Reordenada pela Lei Mu-
nicipal nº 12.178 de 27 de dezembro de 2004 e alterada pela Lei 13.766 de 23 de 
dezembro de 2009, no âmbito de sua competência legal,  Convoca  suas  Conselheiras 
Titulares e Convida  suas  Suplentes  e Interessados para participar da  Reunião Ordi-
nária do CMDM  a realizar-se no dia  10/10/2012 às 10:00 horas,  em sua sede sito à 
Rua Ferreira Penteado, nº 1.331, Centro, Campinas.
 PAUTA:  
 09:00 - Reunião das comissões 
 10:00 - Reunião Ordinária 
 Apresentação do relatório das comissões 
 Evento "20 anos do CMDM" 
 Informes Gerais (resoluções, encaminhamentos) 
 

 Campinas, 22 de agosto de 2012 
 COORDENAÇÃO DO CMDM   

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL 

 Autorização de Despesa  
 Processo Nº: 11/10/34565 
 Interessado:  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
 Pregão Presencial:  nº 162/2011
 Objeto : Registro de Preços de Serviços Gráfi cos, banners e faixas.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 
3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações,  AUTORIZO  a  DESPESA  com 
fulcro na Ata nº 15/2012 no valor total de  R$ 261,00 (duzentos e sessenta e hum reais) ,  
que onerará dotação orçamentária do presente exercício, a favor da Empresa  Crystal-
graf Gráfica e Editora Ltda - ME   sendo o valor de   R$ 36,00 (trinta e seis reais)  para 
serviço de confecção de banners referente ao item 18 e, o valor de  R$ 225,00 (duzentos 
e vinte e cinco reais)  para serviço de confecção de faixas referente ao item 19. 
Publique-se na forma da Lei.   

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 JOSÉ AFONSO DA COSTA BITTENCOURT 

 Presidente Do FATUR 
  

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔNICO E SOCIAL 

 Autorização de Despesa 
  Protocolo:  2011/10/44.581
 Interessado:  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
 Pregão Presencial:  nº 028/2012

 Objeto : Registro de Preços de serviços de transporte, através de veículos do tipo ôni-
bus, micro-ônibus e vans na modalidade de turismo, com motoristas devidamente ha-
bilitados, com e sem guia turístico, para eventos da SMDES.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dispos-
to no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações,  AUTORIZO  a 
 DESPESA  com fulcro na Ata de Registro Nº 213/12 no valor total de R$  5.682,52 
(cinco mil, seicentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) , que onerará 
dotação orçamentária do presente exercício, a favor da empresa  ZANCA TRANS-
PORTES LTDA - EPP  referente ao item 03. 
Publique-se na forma da Lei.   

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 JOSÉ AFONSO DA COSTA BITTENCOURT 

 Presidente Do FATUR 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 Em 08/10/2012 
  Processo Administrativo  n.º 11/10/28.591  Interessado : Secretaria Municipal de 
Educação  Referência : Pregão Eletrônico nº 180/2012  Objeto : Aquisição de arquivos 
deslizantes de aço instalados
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 8º, do Decreto Municipal nº 17.518/12,  AUTORIZO , a despesa no valor total 
de R$ 25.980,00 (Vinte e cinco mil novecentos e oitenta reais), a favor da empresa 
 SPARCH EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS 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, e
2. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 PROF.CARLOS ROBERTO CECÍLIO 
 Secretário Municipal De Educação  

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 EXTRATO   
  Processo Administrativo nº  11/10/08176.  Modalidade:  Tomada de Preços nº 
02/2011.  Contratante:  Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC. 
 Contratada:  Beato Transportes Rodoviários Ltda - ME.  Contrato nº 03/2011. Termo 
de Aditamento nº  003/2012.  Objeto:  Prorrogação do prazo contratual para execução 
de transportes de passageiros, com motoristas habilitados, por mais 12(doze) meses, 
a iniciar em 08/09/2012 e fi nalizar em 07/09/2013, com reajuste de 5,10%, além de 
acréscimo ao objeto contratual de mais um veículo, equivalente a 14,39% do inicial-
mente contratado, com motorista habilitado, pelo mesmo prazo, complementando o 
seguro garantia na quantia de R$ 2.335,80 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e 
oitenta centavos).  Valor total estimado : R$ 278.568,00 (duzentos e setenta e oito mil, 
quinhentos e sessenta e oito reais).  Assinatura:  06/09/2012.
 

 Campinas, 03 de outubro de 2012 
 PROF.CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação  
  

 TERMO DE APOSTILAMENTO   
  O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMUNITÁ-
RIA - FUMEC ,   Prof. Carlos Roberto Cecílio  , no uso de suas atribuições legais,  APOS-
TILA  o presente contrato de locação, fi rmado entre essa Fundação e o Espólio de Eucli-
des Faicare, representado por sua inventariante, Sra.   Verônica Mazzetto Faicare  , para o 
funcionamento da NAED Sudoeste, declarando que, por força da aplicação do reajuste 
contratual previsto na cláusula 5.1., do instrumento respectivo (contrato nº 02/2011), 
fi rmado em 21 de julho de 2011, o valor do locatício passa a ser de R$ 1.041,80 (um mil 
e quarenta e um reais e oitenta centavos) mensais, a partir de 01 de agosto de 2012, tudo 
de conformidade com o processo de dispensa de licitação nº 02/2011.
A despesa complementar correspondente ao valor total do contrato importa em R$ 
2.006,40 (dois mil e seis reais e quarenta centavos), sendo que R$ 209,00 (duzentos e 
nove reais) irão onerar a dotação orçamentária do presente exercício.  

 Campinas, 12 de setembro de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da FUMEC - LOCATÁRIA  
 ESPÓLIO DE EUCLIDES FAICARE  

 Verônica Mazzetto Faicare - Inventariante - LOCADOR  

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 INTERESSADO: Eduardo Bernardi Vieira - Protocolo nº 2012/10/38572 
 Compareça o interessado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizado na 
Estação Cultura, Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n - Centro, no horário das 09:00 
às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas, para devida ciência. O não comparecimento 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data desta publicação, acarretará no arquiva-
mento do referido protocolado. 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 FÁBIO HENRIQUE FEDRIZZI CUSTÓDIO 

 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
  

 EDITAL FIEC 2013   
  SELEÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS 

 ATRAVÉS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE 
CAMPINAS 

  O Município de Campinas torna público o Edital FIEC 2013 de Seleção de 
Projetos Esportivos para fi nanciamento através do Fundo de Investimentos 

Esportivos de Campinas, cabendo ao Conselho Municipal de Esportes e 
Lazer de Campinas, de acordo com as atribuições que lhes foram confe-
ridas pela Lei Municipal nº 12.357/2005 apreciar e aprovar os projetos, 

respeitadas as disposições legais e regulamentares, as diretrizes da política 
para os esportes e lazer e o planejamento das aplicações fi nanceiras 
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do Fundo, de acordo com a Lei Municipal 12.352/2005, Lei Municipal 
12.353/2005 e do Decreto Municipal nº 15.442/2006.  

 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 1.1.  Os projetos inscritos deverão ter caráter estritamente esportivos e ser enquadrados 
em uma das áreas do artigo 3º da Lei Municipal 12.352 de 10 de setembro de 2005, 
constantes no item 2 deste Edital.
 1.2.  Cada proponente, pessoa jurídica, de direito público ou privado,  sem fins lucra-
tivos  e de  natureza esportiva , poderá inscrever somente 01 (um) único projeto para 
as linhas de ação I e II descritas no item 2.1 do presente Edital. Para as linhas de ação 
III e IV, cada proponente poderá inscrever 01 projeto para cada sub-item, equipes 
competitivas e categoria de base.
 1.2.1.  O proponente deverá ter sede no Município de Campinas e estar legalmente 
constituído no mínimo há 01 (um) ano  na data da publicação do presente Edital, de-
vendo ser comprovado através da data do registro da Ata de Fundação no Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica.
 1.2.2 . O proponente deverá comprovar a capacidade técnico-operativa para executar o 
projeto desportivo ou paradesportivo proposto, podendo ser comprovada por meio de 
informações anexas ao projeto apresentado, que esclareçam as características, proprie-
dades e habilidades do proponente, dos membros ou de terceiros associados envolvi-
dos diretamente na execução do projeto apresentado. A comprovação da capacidade 
técnico-operativa poderá ser validamente aceita, desde que o objeto a ser executado no 
projeto desportivo ou paradesportivo apresentado seja próprio das atividades regulares 
e habituais desenvolvidas pelo proponente.
 1.3.  O executor poderá ser responsável pelo desenvolvimento de um único projeto, 
quando inscrito nas linhas de ação I e II descritas no item 2.1 do presente Edital. Para 
as linhas de ação III e IV, o executor poderá ser responsável pelos dois projetos, equi-
pes competitivas e categoria de base. 
 1.3.1.  O executor Pessoa Física, deverá ser residente no Município de Campinas há 
mais de dois anos; e se for Pessoa Jurídica, deverá ter sede no Município de Campi-
nas e no mínimo um ano de existência legal, com objetivo e atuação prioritariamente 
esportivos, com efetiva atuação devidamente comprovada, conforme artigo 29, inciso 
II, da Lei Municipal 12.352/05.
 1.4.  Os proponentes que tiveram seus projetos aprovados pelo Edital FIEC 2012, po-
derão inscrever projetos através do presente Edital FIEC 2013, sendo que, se aprova-
dos, a assinatura do contrato e a consequente liberação dos recursos fi carão condicio-
nadas à prestação fi nal de contas referente ao Edital FIEC 2012, conforme artigo 15, 
inciso II, da Lei Municipal 12.352/05.
 1.5.  O proponente deverá indicar um profi ssional habilitado em Educação Física com 
registro no Conselho Regional de Educação Física - CREF, para orientar e acompa-
nhar o desenvolvimento do projeto podendo fazer parte tanto do quadro permanente 
do proponente, ou ser profi ssional autônomo por ele contratado ou ainda fazer parte 
de seu quadro de Diretoria.
 1.6.  Os projetos inscritos deverão ser desenvolvidos e concluídos no período de  1º de 
fevereiro de 2013 a 30 de novembro de 2013.  
 1.7.  O valor total dos recursos destinados ao fi nanciamento de projetos esportivos para 
o exercício de 2013 é de  R$ 1.840.000,00. 
 2. DA NATUREZA DOS PROJETOS 
 2.1.  Os projetos devem ser enquadrados em uma das linhas de ação, conforme artigos 
7º e 8º do Decreto nº 15.442/06, a saber:
 I - esportes de participação e lazer:  as manifestações esportivas praticadas de modo 
voluntário e no tempo disponível, com a fi nalidade de contribuir para a integração 
dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação, e na 
preservação do meio ambiente:
- eventos esportivos sem fi ns de rendimento;
- campeonatos municipais amadores.
 II - esporte educacional:  as manifestações esportivas praticadas nos sistemas de en-
sino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercom-
petitividade de seus praticantes, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.069 de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a 
fi nalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação para o 
exercício da cidadania:
- projetos esportivos voltados ao desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação 
para o exercício da cidadania, aplicados e desenvolvidos prioritariamente em equipa-
mentos esportivos públicos, abertos à comunidade, a serem defi nidos no projeto.
 III - esporte de rendimento:  as manifestações esportivas praticadas segundo a Lei 
Federal nº 9.615 de 24 de março de 1998, e suas alterações, bem como as regras 
difundidas pelas entidades nacionais de administração esportiva, com a fi nalidade de 
obter resultados, integrar pessoas e comunidades do país e estas com outras nações:
 a)  Equipes Competitivas nas Categorias Juvenil e Adulto que representem a cidade de 
Campinas prioritariamente nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior e também 
em competições ofi ciais de sua modalidade;
 b)  Equipes de Categorias de Base que representem a cidade de Campinas prioritaria-
mente nos Jogos da Juventude e também em competições ofi ciais de sua modalidade ; 
 c) Os atletas benefi ciados pelo projeto deverão, obrigatoriamente, serem cadastrados 
através de formulário próprio no ato da inscrição do projeto.
 IV - paradesporto:  praticado por pessoas portadoras de necessidades especiais, de 
forma adaptada ou não, promovendo o acesso à prática regular do esporte e do lazer:
 a)  Equipes Competitivas nas Categorias Juvenil e Adulto que representem a cidade de 
Campinas prioritariamente nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior e também 
em competições ofi ciais de sua modalidade.
 b)  Equipes de Categorias de Base que representem a cidade de Campinas prioritaria-
mente nos Jogos da Juventude e também em competições ofi ciais de sua modalidade.
 V - criação, preservação e recuperação de espaços esportivos:  os projetos volta-
dos à recuperação e preservação do patrimônio público, que fi carão sob supervisão e 
acompanhamento do Setor de Memória Esportiva da Secretaria Municipal de Espor-
tes, a saber:
 a)  Projetos voltados à recuperação de espaço esportivo indicado pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, a ser destinado à guarda e preservação do seu acervo 
histórico;
 b)  Projetos voltados à recuperação e tratamento do acervo histórico da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, especifi camente a coleção de objetos. 
 Parágrafo único:  Para os fi ns descritos nos itens   a   e   b  , o proponente deverá com-
provar capacidade técnico-operativa para executar o projeto de preservação proposto, 
consoante o item 1.2.2. deste Edital.
 2.2  Para efeito deste Edital, considera-se entidade benefi ciária, conforme artigo 42 do 
Decreto 15.442/06:
 I -   entidade de administração esportiva:  pessoa jurídica de direito privado sem fi ns 
econômicos, encarregada da promoção, coordenação, administração e demais atribuições 
inerentes a uma ou mais modalidades esportivas, visando a sua prática e aprimoramento;

 II - entidade de prática esportiva:  pessoa jurídica de direito privado sem fi ns econô-
micos encarregada das práticas formais e não-formais que promova a cultura esportiva 
e do lazer em todos os seus aspectos, neste caso aplicando-se às associações de natu-
reza esportiva e de lazer e clubes esportivos.
 2.3 . As entidades poderão protocolar projetos, conforme artigos 43 e 44 do Decreto 
15.442/06, visando a execução das seguintes ações:
 I - entidades de administração esportiva:  dentro das linhas do esporte de rendimen-
to, participação e lazer, paradesporto e projetos esportivos a serem aplicados e desen-
volvidos no Centro Esportivo de Alto Rendimento de Campinas - CEAR ; 
 II -   entidades de prática esportiva:  dentro das linhas de esporte de rendimento, 
educacional, paradesporto e projetos esportivos a serem aplicados e desenvolvidos no 
CentroEsportivo de Alto Rendimento de Campinas - CEAR.
 2.4. Projetos que propõem o uso e a recuperação dos próprios municipais, que poderão 
ser indicados pelas Diretorias Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
terão prioridade para aprovação.
 2.5.  Serão selecionados prioritariamente os projetos que atenderem categorias mas-
culino e feminino.
 2.6. Não serão contemplados projetos de eventos esportivos e de lazer com a mesma 
fi nalidade e período de execução que já estejam presentes no calendário anual de Es-
portes e Lazer da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
 3. DA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS 
 3.1.  O Proponente deverá preencher o Formulário Padrão para Inscrição de Projetos 
Esportivos, anexo I deste Edital, que estará a disposição para download através do 
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campinas  (  www.campinas.sp.gov.
br/governo/esporte). 
 3.2.  A planilha de orçamento constante no Formulário Padrão para Inscrição de Pro-
jetos Esportivos deverá ser detalhada e referir-se somente às despesas a serem pagas 
com os recursos fi nanciados pelo Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas 
- FIEC, não podendo ultrapassar os valores estabelecidos no item 4.1 deste Edital.
 3.3 . Após o preenchimento, o proponente deverá entregar na sede da Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer - Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC, 
sito à Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n - Centro, Estação Cultura, no período de   
09 de outubro de 2012 a 29 de outubro de 2012, de segunda a sexta-feira, das 9:00h 
às 12:00h e das 14:00h às 16:00h,   os seguintes documentos:
 I   -  Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Esportivos em 2 (duas) vias;
 II -  CD-ROM contendo o Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Esportivos 
devidamente preenchido;
 III  - Cópia do Estatuto do proponente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoa Jurídica;
 IV -  Cópia da Ata de Fundação do proponente registrada no Cartório de Registro Civil 
de Pessoa Jurídica;
 V -  Cópia da Ata de Fundação registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurí-
dica para o executor Pessoa Jurídica ou declaração assinada por duas testemunhas, que 
reside no município de Campinas há mais de dois anos para o executor Pessoa Física;
 VI  - Cópia do cartão do CNPJ;
 VII -  Currículo do profi ssional habilitado em Educação Física, cópia dos documentos 
pessoais (RG e CPF), cópia do comprovante de residência, cópia de Registro no Con-
selho Regional de Educação Física;
 VIII -  Carta Compromisso/Cessão das instituições responsáveis pelos espaços onde 
serão desenvolvidos o projeto e a Contrapartida Social, que atestem a disponibilidade 
e aceitação da execução dos projetos se for contemplado pelo FIEC;
 IX  - Relatório de atividades contendo as ações previstas e executadas, para os projetos 
que forem concorrer novamente aos benefícios do investimento esportivo com repe-
tição de seus conteúdos fundamentais, explicitando os novos conteúdos e benefícios 
planejados para a continuidade dos projetos, conforme artigo 26 da Lei Municipal nº. 
12.352/05;
 X -  Apresentar uma proposta, por escrito, para todos os projetos inscritos em todas as 
linhas de ação que corresponda a 5% (cinco por cento) dos recursos pleiteados junto 
ao FIEC como contrapartida economicamente mensurável, a ser aprovada pela Secre-
taria Municipal de Esportes e Lazer;
 XI -  Relatório demonstrando a capacidade técnico-operativa do proponente para exe-
cutar o projeto desportivo ou paradesportivo;
 XII  - Certidão de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Pública Municipal corres-
pondente a Tributos Mobiliários;
 XIII -  Certidão de Regularidade Fiscal junto ao INSS;
 XIV -  Certidão de Regularidade Fiscal junto ao FGTS;
 XV -  Certidão de Regularidade Fiscal junto da Receita Federal;
 XVI -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 XVII -  Declaração de que a instituição não fi nancia o projeto com recursos prove-
nientes da lei de incentivo ao esporte, programa federal e programa estadual conco-
mitantemente;
 XVIII -  Declaração da entidade nacional de administração do desporto certifi cando 
como entidade de prática desportiva formadora, conforme estabelecido no artigo 29, 
parágrafo 3º, da Lei Federal nº. 12.395/2011, para a entidade que solicitar a Bolsa 
Aprendizagem.
 XIX -  Regulamento do Processo de Compras a ser realizado pelo proponente (Anexo 01).
 3.4.  Conforme Lei Municipal 12.352/05, não poderão apresentar projetos esportivos 
cujo proponente:
 I  - esteja inadimplente com a Fazenda Pública Municipal;
 II  - esteja inadimplente com a prestação de contas de projeto esportivo anterior;
 III  - não tenha domicílio no Município de Campinas;
 IV  - seja servidor público municipal ou membro do Conselho Municipal de Esportes 
e Lazer;
 V  - seja pessoa jurídica não-governamental que tenha, na composição de sua diretoria, 
membro do Conselho Municipal de Esportes e Lazer ou pessoa inadimplente com 
prestação de contas de projeto esportivo realizado anteriormente;
 VI  - seja benefi ciário da Lei Municipal nº 10.396/99;
 VII  - não estivercadastrado junto à Secretaria Municipal de Administração em obser-
vância ao Decreto Municipal nº. 16.215/2008 (artigo 3º), não podendo se encontrar 
inadimplente e impedido de receber recursos públicos.
 3.5.  A vedação prevista no item 3.4 - II aplica-se também ao executor do projeto 
esportivo.
 3.6.  A Coordenadoria Setorial de Gestão de Fundos, inabilitará os projetos submetidos 
à sua apreciação se ocorrer uma das seguintes hipóteses:
 I -  falta de documentação na instrução do processo;
 II -  erro de cálculo na planilha de previsão de custos;
 a)  na falta ou improcedência verifi cada na análise da documentação referente aos itens 
acima, será concedido prazo de 10 (dez) dias ao proponente para sua regularização;
 III -  apresentação do projeto por proponente considerado inadimplente com prestação 
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de contas referente a projetos esportivos e de lazer executado anteriormente com be-
nefícios da Lei Municipal nº 12.352, de 10 de setembro de 2005;
 IV -  inadequação dos objetivos do projeto do FIEC, confronto com este Decreto e 
falta de clareza do texto, quando prejudicar o entendimento do projeto ou abrigar 
contradições insanáveis.
 §1º -  No caso de inabilitação do projeto, a Coordenadoria Setorial de Gestão de Fun-
dos fi rmará os termos da sua decisão, solicitando ao proponente a retirada do projeto 
não aprovado e seus anexos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação 
no Diário Ofi cial do Município.
 § 2º -  Verifi cada a inabilitação, as despesas de execução já realizadas serão de respon-
sabilidade exclusiva do proponente.
 4. DOS RECURSOS DISPONÍVEIS 
 4.1.  Ficam estabelecidos os seguintes valores para fi nanciamento dos projetos para 
cada linha de ação:
 I) Esporte de Participação e Lazer - até R$ 280 .000,00  
 a)  eventos esportivos sem fi ns de rendimento;
 b)  campeonatos municipais amadores ;  
- valor máximo a ser fi nanciado pelo FIEC por projeto na linha de ação de Esportes de 
Participação e Lazer:  até R$   40.000,00. 
 II) Esporte Educacional - até R$ 120.000,00 
 a)  projetos esportivos voltados ao desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação 
para o exercício da cidadania, aplicados e desenvolvidos prioritariamente em equipa-
mentos esportivos públicos, abertos à comunidade, a serem defi nidos no projeto;
- valor máximo a ser fi nanciado pelo FIEC por projeto na linha de ação de Esporte 
Educacional:  até R$ 40.000,00. 
 III) Esporte de Rendimento - até R$ 1.280.000,00 
 a)  Equipes Competitivas nas Categorias Juvenil e Adulto que representem a cidade de 
Campinas em competições ofi ciais de sua modalidade e também nos Jogos Regionais 
e Jogos Abertos do Interior.
- valor máximo a ser fi nanciado pelo FIEC por projeto na linha de ação de Esportes de 
Rendimento - Equipes competitivas na categorias juvenil e adulto:  até R$ 120.000,00;  
 b)  Equipes de Categorias de Base que representem a cidade de Campinas em compe-
tições ofi ciais de sua modalidade e também nos Jogos da Juventude.
- valor máximo a ser fi nanciado pelo FIEC por projeto na linha de ação de Esportes de 
Rendimento - Equipes de Categorias de Base:  até  R$ 35.000,00; 
 IV) Paradesporto - até R$ 120.000,00 
 a)  Equipes Competitivas nas Categorias Juvenil e Adulto que representem a cidade de 
Campinas em competições ofi ciais específi cas de sua modalidade e também nos Jogos 
Regionais e Jogos Abertos do Interior.
- valor máximo a ser fi nanciado pelo FIEC por projeto na linha de ação de Paradespor-
to - Equipes competitivas nas Categorias Juvenil e Adulto:  até R$ 40.000,00; 
 b)  Equipes de Categorias de Base que representem a cidade de Campinas em competi-
ções ofi ciais específi cas de sua modalidade e também nos Jogos da Juventude.
- valor máximo a ser fi nanciado pelo FIEC por projeto na linha de ação de Esportes de 
Rendimento - Equipes de Categorias de Base:  até R$   20.000,00; 
 V) Criação, Preservação e Recuperação de Espaços Esportivos: até R$ 40.000,00 
 a)  Projetos voltados à recuperação de espaço esportivo e tratamento do acervo históri-
co da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
- valor máximo a ser fi nanciado pelo FIEC:  até R$ 40.000,00; 
 Paragrafo único:  Em havendo sobra de recurso em qualquer linha de ação, o mesmo 
poderá ser remanejado, conforme deliberação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer.
 4.2.  O valor da Bolsa Aprendizagem poderá ser no máximo de  R$ 600,00 por atleta/
mês , benefício exclusivo para os atletas pertencentes ao projeto, conforme Lei Federal 
9.615/1998 - artigo 29, § 4o - O atleta não profi ssional em formação, maior de quatorze 
e menor de vinte anos de idade, poderá receber auxílio fi nanceiro da entidade de prática 
desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente pactuada me-
diante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre as partes, desde 
que cumpridos os requisitos dispostos no artigo 29, da Lei Federal nº 12.395/2011. 
 4.3. Da soma total dos valores destinados à execução das ações de cada projeto, de 
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) dos mesmos deverão ser utilizados em 
divulgação, sendo obrigatória a veiculação das marcas da Prefeitura Municipal de 
Campinas, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Fundo de Investimentos 
Esportivos de Campinas, conforme artigo 36 do Decreto 15.442/06.
 4.3.1.  O proponente deverá manter, obrigatoriamente, identifi cação visual (faixas/ban-
ners) contendo o nome da entidade e do projeto, os logos da Prefeitura Municipal de 
Campinas - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Fundo de Investimentos 
Esportivos de Campinas nos locais de desenvolvimento do projeto, devendo ser com-
provado na apresentação da Prestação de Contas através de fotos ou vídeo. 
 4.3.2.  Os projetos aprovados deverão divulgar, obrigatoriamente, em todos os ma-
teriais, eventos, atividades, comunicações, convites, peças publicitárias audiovisuais 
e escritas o nome da Entidade seguido da palavra "Campinas" (exemplo: Nome da 
Entidade/Campinas).
 4.3.3. A todo e qualquer material de divulgação a ser confeccionado com recursos do 
Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas poderá se adicionar a logomarca de 
uma entidade de prática esportiva parceira, da entidade proponente, além das mencio-
nadas no item 4.3 deste Edital.
 4.3.4. O valor destinado à divulgação poderá ser utilizado na confecção de cartazes, 
panfl etos, faixas, folders, banners, bonés, placas ou camisetas, veiculação em emisso-
ras de rádio e de televisão e jornais, e fi cará a cargo do proponente do projeto espor-
tivo, que deverá encaminhar, incondicionalmente, a arte fi nal de todo material para 
aprovação prévia da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme artigo 36, 
parágrafo 2º, do Decreto 15.442/06.
 4.4.  Os valores estabelecidos poderão sofrer remanejamento caso o valor total de pro-
jetos aprovados para uma determinada linha de ação seja inferior ao valor máximo a 
ela destinado. 
 4.5.  Os recursos do FIEC poderão ser aplicados na aquisição de material permanente, 
desde que sejam imprescindíveis para a execução do projeto, sendo que ao término da 
execução, os materiais permanentes adquiridos deverão ser doados à Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer, em bom estado de conservação e funcionamento, conforme 
artigo 18 da Lei Municipal nº 12.352/05.
 4.6.  O projeto esportivo benefi ciado deverá utilizar, total ou parcialmente, recursos 
humanos, materiais e naturais disponíveis no Município de Campinas.
 4.7.  Os recursos recebidos através do FIEC poderão ser utilizados para os seguintes 
objetos:
 I)  Despesas com serviços (pessoal e serviços de terceiros):
 a)  Na classifi cação de despesa de material adquirido por encomenda, caso a aquisição 
for de produto disponível no mercado, então se caracteriza como material de consumo. 
Caso a aquisição for de produção e elaboração de um produto, então caracteriza como 
serviço;

 b)  Exemplo de despesas com pessoal e serviços de terceiros: contratação de servi-
ços de: professor, psicólogo, fi sioterapeuta, monitor, estagiário, bolsa aprendizagem, 
contador, som, ônibus, confecção de uniformes, confecção de banners, confecção de 
camisetas, arbitragem, inscrição em campeonato, ajuda de custo, etc;
 c)  Para contratação de serviços de terceiro, o proponente deverá comprovar valores atra-
vés da apresentação de três orçamentos. Exemplo: contador, som, ônibus, confecção 
de uniformes, confecção de banners, confecção de camisetas, arbitragem, inscrição em 
campeonato, ajuda de custo (para atividades fora do município de Campinas), etc.
 II)  Despesas com custeio (material de consumo, impostos e taxas):
 a)  Material de Consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente perde normalmen-
te sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos. 
Exemplo de Despesas com Custeio: bola, raquete, corda, colchonete, coletes, luvas, 
apito, redes, tatame, taxas bancárias (que deverão ser suportadas pelo proponentes 
através de recursos próprios), alimentos, medicamentos, Imposto de Renda, INSS, 
ISSQN, FGTS, etc.
 b)  As tarifas bancárias deverão ser suportadas pelo proponente.
 III)  Despesas de capital (despesas com aquisição de materiais/equipamentos permanente):
 a)  Material Permanente é aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua 
identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. 
Exemplo de Despesas de Capital: trampolim, fax, computador, relógio, cadeiras de 
rodas, etc.;
 b)  Para aquisição de Material Permanente o proponente deverá comprovar valores 
através da apresentação de três orçamentos.
 IV)  O orçamento do projeto será submetido a aprovação do Conselho Municipal de 
Esportes e Lazer, o qual tem o direito soberano do deferimento, indeferimento e rema-
nejamento dos objetos e valores. 
 5. DA CONTRAPARTIDA SOCIAL 
 5.1.  Os projetos esportivos que receberem investimentos deverão somar ao valor 
pleiteado, no mínimo, 5% (cinco por cento) como contrapartida economicamente 
mensurável, para o desenvolvimento de atividade de fomento ao esporte, a serem re-
gularmente desenvolvidos nos equipamentos esportivos da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, indicados pelas Diretorias Técnicas da Secretaria.
 6. DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DOCUMENTAL DOS PROJETOS 
 6.1.  Os projetos serão avaliados pela Coordenadoria Setorial de Gestão de Fundos em 
seus aspectos técnicos, com base nos critérios previstos no artigo 26 do Decreto nº 
15.442/06, que são os seguintes:
 I -  documentação de acordo com as exigências legais;
 II -  adequação às fi nalidades do Fundo;
 III -  pertinência dos custos em relação ao mercado, a projetos semelhantes e a edições 
anteriores da proposta;
 IV -  detalhamento dos itens constantes na planilha;
 V -  situação do proponente em relação aos seus projetos anteriores que tenham rece-
bido verba pública.
 6.2.  ACoordenadoria Setorial de Gestão de Fundos inabilitará os projetos submetidos 
à sua apreciação, de acordo com o artigo 27 do Decreto nº 15.442/06, se ocorrer uma 
das seguintes hipóteses:
 I -  falta de documentação na instrução do processo;
 II -  erro de cálculo na planilha de previsão de custos;
 a)  na falta ou improcedência verifi cada na análise da documentação referente aos itens 
acima, será concedido prazo de 10 (dez) dias ao proponente para sua regularização. 
 III -  apresentação do projeto por proponente considerado inadimplente com prestação 
de contas referente a projetos esportivos e de lazer executado anteriormente com be-
nefícios da Lei Municipal nº 12.352 de 10 de setembro de 2005;
 IV -  inadequação dos objetivos do projeto do FIEC, confronto com o Decreto 
15.442/06 e falta de clareza do texto, quando prejudicar o entendimento do projeto ou 
abrigar contradições insanáveis. 
 7. DO JULGAMENTO DOS PROJETOS 
 7.1.  O Conselho Municipal de Esportes e Lazer julgará os projetos inscritos, profe-
rindo sua decisão fi nal de aprovação ou não aprovação, tomando por referência os 
seguintes critérios indicados no artigo 29 do Decreto nº15.442 de 26 de abril de 2006:
 I -  economicidade: projeto que aproveite a infra-estrutura, recursos humanos ou dê 
continuidade a ações preexistentes, oriundas de outros projetos em execução;
 II -  universalidade e democratização: projetos que priorizem atuações coletivas que 
promovam a inclusão, considerando os recursos exigidos e o universo das pessoas 
atendidas;
 III -  indução à geração de atividade econômica e visibilidade pública: projetos que 
estimulem o  trade  turístico do Município, constituindo-se atrativo às pessoas de ou-
tros Municípios e Estados na participação e acompanhamento de eventos esportivos; 
também encontrada em projetos que promovam ou estimulem a geração de empregos 
nos setores produtivos da sociedade em caráter permanente ou temporário, induzindo 
o crescimento da atividade econômica;
 IV -  desempenho do proponente na execução dos projetos desportivos ou paradespor-
tivos aprovados no FIEC em anos anteriores;
 V -  a capacidade técnico-operativa do proponente para executar o projeto desportivo 
ou paradesportivo.
 VI -  Para aquelas entidades que já executaram projetos do FIEC no exercício de 2012, 
serão considerados os relatórios de acompanhamentos realizados pelos Conselheiros e 
Técnicos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
 7.2.  A relação dos projetos selecionados pelo Conselho Municipal de Esportes e Lazer 
será publicada em Diário Ofi cial até o dia  29/11/2012,  salvo se ocorrerem imprevistos 
que impossibilitem o cumprimento deste prazo, o que motivará a prorrogação. 
 7.3.  Os projetos esportivos não aprovados deverão ser retirados pelo proponente no 
prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação dos projetos aprovados em Diário Ofi -
cial do Município, na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Fundo de In-
vestimentos Esportivos de Campinas - FIEC, sito à Praça Marechal Floriano Peixoto, 
s/n - Centro, Estação Cultura, mediante termo de entrega, sendo que, após este prazo, 
os projetos e seus anexos serão inutilizados, conforme previsto no artigo 30, parágrafo 
único, do Decreto nº 15.442/06.
 8. DOS PARECERISTAS 
 8.1.  Poderão ser contratados a critério do Conselho Municipal de Esportes e Lazer pro-
fi ssionais com reconhecida experiência e notório conhecimento nas áreas esportivas 
mencionadas no artigo 3º da Lei Municipal nº 12.352/05, para emissão de pareceres 
que subsidiarão as avaliações do Conselho Municipal de Esportes e Lazer. 
 9. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AOS PROPONENTES APÓS A SE-
LEÇÃO DOS PROJETOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES 
E LAZER 
 9.1.  Os proponentes que tiveram os seus projetos selecionados deverão encaminhar, 
obrigatoriamente, ao Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC, no pra-
zo a ser estabelecido na divulgação dos projetos selecionados, a seguinte documenta-
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ção, sob pena de inabilitação do projeto,  sendo que não serão aceitos protocolos da 
referida documentação bem como documentos com prazo de validade vencido: 
 I - Proponente Pessoa Jurídica: 
 a)  Cópia do cartão do CNPJ;
 b)  Certidão Negativa junto ao INSS;
 c)  Certidão Negativa junto ao FGTS;
 d)  Certidão Negativa da Receita Federal;
 e)  Regulamento do Processo de Compras a ser realizado pelo proponente;
 f)  Relação nominal seguido do CPF dos atletas e de pessoas que serão diretamente 
benefi ciados pelo projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Esportes e Lazer ; 
 g)  Documento timbrado informando todos os dados bancários, tais como banco, nú-
mero da conta corrente e agência.
 II - Documentação do E  xecutor Pessoa Física -  (residente no município de Campi-
nas há mais de dois anos):
 a)  Cópias autenticadas dos documentos pessoais (RG e CPF);
 b)  Comprovante de domicílio (contas de água, luz ou telefone).
 III - Documentação do E  xecutor Pessoa Jurídica -  (com sede no município de Cam-
pinas e no mínimo um ano de existência legal):
 a)  Cópia autenticada do Estatuto registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa 
Jurídica;
 b)  Cópia autenticada de Ata ou Termo de Posse registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoa Jurídica indicando o Presidente e Dirigentes.
 9.2.  Após a verifi cação da documentação solicitada no item 9.1 do presente Edital, os 
proponentes serão convocados para assinatura dos contratos, por meio de comunicado 
a ser publicado no Diário Ofi cial do Município.
 9.2.1.  Esgotado o prazo estipulado para a assinatura dos contratos, o proponente que 
não comparecer será considerado desistente e seu projeto será desclassifi cado.
 10. DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FIEC AOS PROPONENTES PARA 
A EXECUÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS 
 10.1.  Os recursos destinados à execução dos projetos aprovados serão repassados me-
diante Termo de Ajuste, na forma e disposições legais pertinentes, de acordo com o 
cronograma de desembolso.
 10.2.  Nos recursos liberados em até duas parcelas, a apresentação da prestação de 
contas far-se-á no fi nal da vigência do instrumento.
 10.3.  Os recursos fi nanceiros repassados por meio do Fundo de Investimentos Es-
portivos de Campinas - FIEC, para realização do projeto serão depositados em conta 
corrente, aberta pelo proponente especialmente para esse fi m, da qual constará o nome 
do proponente. 
 10.3.1.  A movimentação da conta corrente prevista no item 10.3. será vinculada à 
execução do projeto, sendo expressamente proibida a utilização dos recursos em ativi-
dades não previstas quando de sua análise e aprovação.
 10.3.2.  Os recursos recebidos e os saldos fi nanceiros deverão ser mantidos em cader-
neta de poupança, quando a previsão de sua utilização for igual ou superior a 30 (trin-
ta) dias; ou em fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo ou operação de mercado 
aberta lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos veri-
fi car-se em prazos menores de um mês, observando-se as disposições constantes na 
Lei Municipal nº. 12.352/05, nos Decretos Municipais nº. 15.442/06 e nº. 16.215/08, 
na Lei Federal nº. 8.666/93, na Instrução Normativa nº 02/2008 do TCESP. Caso a 
instituição fi nanceira escolhida pela proponente não tenha a opção para aplicação fi -
nanceira de baixo custo, então, a proponente deverá migrar para uma instituição que 
atenda ao disposto acima citado.
 10.4.  Os cheques emitidos pelos proponentes serão nominais e um para cada docu-
mento fi scal correspondente e a movimentação da conta corrente vinculada ao projeto 
não poderá, em hipótese alguma, ser efetuada por saque com cartão magnético.
 10.5.  O extrato da conta vinculada deve conter toda a movimentação fi nanceira do 
projeto, desde o primeiro depósito até o lançamento que zerou o saldo.
 10.6.  São comprovantes adequados para fundamentar o relatório fi nanceiro:
 I -  Notas Fiscais, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica;
 II-  Recibos comuns e recibos de pagamentos de autônomos -RPA, nos casos que couber;
 III -  Cópia dos contratos fi rmados;
 IV -  Boletos de bancos ou casas ofi ciais de câmbios, devidamente acompanhados de 
documento traduzido para a língua portuguesa e com valor convertido ao real pelo 
câmbio do dia em que se concretizou a operação;
 V-  Guias de recolhimento de impostos e contribuições;
 VI -  Comprovante de devolução de recursos à conta do Fundo de Investimentos Es-
portivos de Campinas - FIEC.
 10.7.  Os recursos não utilizados pelo benefi ciário do projeto deverão ser revertidos ao 
Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC, mediante transferência do 
saldo da conta bancária do projeto ao fi nal de sua execução e demonstrada na presta-
ção de contas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
 11. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 11.1.  O relatório da prestação de contas deverá estar de acordo com o estabelecido nos 
artigos 50 a 68 do Decreto nº 15.442/06 e ser entregue pelo proponente até trinta dias 
após a execução de cada etapa do projeto, de acordo com o cronograma de desembol-
so, sendo vedada a prorrogação deste prazo.
 11.2 . As prestações de contas são compostas por duas partes distintas: um relatório 
físico e um relatório fi nanceiro que devem ser apresentados com observância do For-
mulário Padrão de Prestação de Contas, que estará disponível na Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.
 11.3.  As prestações de contas de projetos esportivos deverão ser assinadas por conta-
dor ou técnico em contabilidade legalmente habilitado, conforme artigo 66 do Decreto 
15.442/06.
 12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 12.1.  As despesas com elaboração do projeto não poderão ultrapassar 5% (cinco por 
cento) do valor do projeto.
 12.2.  Verifi cada a inabilitação, as despesas de execução já realizadas serão de respon-
sabilidade exclusiva do proponente.
 12.3.  As entidades que receberem recursos do Fundo de Investimentos Esportivos de 
Campinas não poderão cobrar ingressos; taxas de inscrição em campeonatos, torneios 
ou festivais; taxa de arbitragem; alimentação; transporte ou qualquer outro tipo de 
despesa dos participantes do projeto.
 12.4.  O proponente não poderá realizar com recursos do Fundo de Investimentos Es-
portivos de Campinas, o pagamento de tarifas bancárias, multas, juros ou correção 
monetária, inclusive o pagamento ou recolhimentos fora do prazo, devendo ser supor-
tados através de recursos próprios do proponente. 
 12.5.  A execução dos projetos aprovados será acompanhada e fi scalizada pelos mem-
bros do Conselho Municipal de Esportes e Lazer e pelo responsável do Fundo de 
Investimentos Esportivos de Campinas.
 12.6.  Os membros do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, durante o período de 

mandato, não poderão atuar como prestadores de serviços, seja como pessoa física ou 
por meio de pessoa jurídica da qual sejam sócios, dos projetos esportivos que recebam 
investimentos do FIEC, conforme previsto no artigo 16 da Lei Municipal nº 12.352/05.
 12.7.  Após divulgado o resultado da seleção dos projetos, as entidades de prática es-
portiva deverão proceder à inscrição dos atletas participantes dos projetos, nas linhas 
de ação de rendimento e paradesporto, como representantes de Campinas junto à Co-
ordenadoria de Esportes da Secretaria Estadual de Esportes e Turismo, independente-
mente de convocação.
 12.8.  Não caberão recursos sobre as decisões do Conselho Municipal de Esportes e 
Lazer, conforme previsto no artigo 30 do Decreto nº 15.442 de 26 de abril de 2006.
 12.9. A inobservância de quaisquer itens deste Edital implicará na reprovação do pro-
jeto esportivo.
 12.10. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho Municipal de Esportes e Lazer 
de Campinas.

ANEXO 01
MODELO DE REGULAMENTO DE COMPRAS

<PAPEL TIMBRADO>
< NOME DA ENTIDADE >

REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Art. 1° - O presente regulamento aplica-se as compras e contratação de serviços pela 
< NOME DA ENTIDADE >, denominada a seguir por < NOME DA ENTIDADE >, 
especialmente para aquelas realizadas com Recursos Públicos recebidos por força de 
Instrumentos de Convênios ou congêneres.
Parágrafo Primeiro - As compras serão centralizadas na Área Administrativo-Finan-
ceira, subordinado à Diretoria. 
Defi nição:
Art. 2° - Para fi ns do presente regulamento, considera-se compra toda aquisição re-
munerada de materiais de consumo, prestação de serviços e bens permanentes para 
fornecimento de uma só vez, com a fi nalidade de suprir a < NOME DA ENTIDADE > 
com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 
Art. 3° - O procedimento de compras compreende o cumprimento das etapas a seguir 
especifi cadas: 
I. requisição de compras; 
II. seleção de fornecedores; 
III. solicitação de orçamentos; 
V. apuração da melhor oferta e; 
VI. emissão do pedido de compra. 
Art. 4° - O procedimento de compras terá inicio com o recebimento da requisição de 
compra, precedida de verifi cação pelo requisitante de corresponder ao item previsto 
no orçamento a que se referir e que deverá conter as seguintes informações: 
I. quantidade a ser adquirida; 
II. regime de compra: rotina ou urgente; 
III. informações especiais sobre a compra. 
Art. 5° - Considera-se de urgência a aquisição de material ou bem, com imediata ne-
cessidade de utilização ou no atendimento que possa gerar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços e equipamentos. 
§ 1 ° - O setor requisitante deverá justifi car a necessidade de adquirir o material ou 
bem em regime de urgência. 
§ 2° - O Setor Administrativo/Financeiro poderá dar ao procedimento de compras o 
regime de rotina, caso conclua não estar caracterizada a situação de urgência, devendo 
informar o requisitante dessa decisão. 
Art. 6° - O Setor Administrativo/Financeiro deverá selecionar criteriosamente os 
fornecedores que participarão da concorrência, considerando idoneidade, qualidade e 
menor custo, além da garantia de manutenção, reposição peças, assistência técnica e 
atendimento de urgência, quando for o caso. 
Parágrafo único - Para fi ns do disposto no “caput” deste artigo, considera-se me-
nor custo aquele que resulta da verifi cação e comparação do somatório de fatores 
utilizados para determinar o menor preço avaliado, que além de termos monetários, 
encerram um peso relativo para a avaliação das propostas envolvendo, entre outros, 
os seguintes aspectos: 
I. custos de transportes seguro até o local da entrega; 
II. forma de pagamento; 
III. prazo de entrega; 
IV. facilidade de entrega nas unidades; 
V. agilidade na entrega nas unidades; 
Vl. credibilidade mercadológica da empresa proponente; 
Vll. disponibilidade de serviços; 
VlIl. quantidade e qualidade do produto; 
IX. assistência técnica; 
X. garantia dos produtos. 
Art. 7º - O processo de seleção compreenderá a cotação entre os fornecedores que 
deverá ser feita da seguinte forma: 
I. compras com valor estimado acima de ate R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos 
reais) - mínimo de 03 (três) cotações de diferentes fornecedores, obtidas por meio de 
pesquisa de mercado, fax ou e-mail; 
§ 10 - Para as compras realizadas em regime de urgência serão feitas cotações, por 
meio de telefone, fax ou e-mail; 
Art. 8º - A melhor oferta será apurada considerando-se os critérios contidos no art. 
6º e seu parágrafo único do presente Regulamento e será apresentada à Diretoria da 
entidade, a quem competirá, exclusivamente, aprovar a realização da compra. 
Art. 9º - Após aprovada a compra, o Setor Administrativo/Financeiro informará aos 
requisitantes e fornecedores.
Art. 10 - O Pedido de Compra corresponde ao contrato formal efetuado com o forne-
cedor. Ao encerrar o procedimento de compras, deve-se representar fi elmente todas as 
condições em que foi realizada a negociação. 
Parágrafo único - O Pedido de Compra deverá ser assinado pela Diretoria da entidade. 
Art. 11 - O recebimento dos bens e materiais será realizado pela unidade compradora, 
responsável pela conferência dos materiais, consoante as especifi cações contidas no 
Pedido de Compra e ainda pelo encaminhamento imediato da Nota Fiscal ou Docu-
mento Comprobatório ao Setor Administrativo/Financeiro. 
Das compras e despesas de pequeno valor: 
Art. 12 - Para fi ns do presente Regulamento, considera-se compra de pequeno valor a 
aquisição de materiais de consumo ou outras despesas devidamente justifi cadas cujo 
valor total não ultrapassem os valores determinados nas diretrizes da Presidência. 
Art. 13 - As compras e despesas de pequeno valor estão dispensadas do cumprimento 
das etapas defi nidas neste Regulamento. 
Art. 14 - As compras e despesas de pequeno valor serão de responsabilidade da Di-
retora de cada unidade, seguindo as diretrizes pré estabelecidas pela Presidência com 
os seguintes dados: 
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I. Toda Nota Fiscal de Compras ou Serviços deverá estar em nome da Entidade, cons-
tar endereço completo, CNPJ, estar com data e ano, bem como, constar quantidade, 
valor unitário, valor total e sem rasuras; 
II. Nos serviços de transporte de passeio, solicitar à empresa que quando for emitir a 
Nota Fiscal descreva no corpo da Nota o destino do passeio e a quantidade de crianças; 
III. As Notas Fiscais devem ser de acordo com a sua fi nalidade, ou seja, compra de 
mercadorias/produtos deverão ser emitidas por empresas que possuem Notas de Ven-
das. Para as Contratações de Serviços deverão ser emitidas Notas de Prestação de 
Serviços. 
Art. 15 - A compra de materiais de consumo abaixo do valor de R$ 1.500,00 (Hum 
mil e quinhentos reais) fornecidos com exclusividade por um único fornecedor está 
dispensada das etapas defi nidas nos incisos II e III do art. 3° do presente Regulamento. 
§ 1° - A condição de fornecedor exclusivo será atestada pelo Setor Administrativo/
Financeiro com base no referido “caput” deste artigo e aprovada pela Diretoria da 
entidade. 
Art. 16 - Para fi ns do presente Regulamento considera-se serviços, toda atividade 
destinada a obter determinada utilidade de interesse da < NOME DA ENTIDADE 
>, por meio de processo de terceirização, tais como: conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, serviços técni-
cos especializados, etc. 
Art. 17 - Aplicam-se a contratação de serviços, no que couber, todas as regras es-
tabelecidas nos artigos “Das Compras” do presente Regulamento, com exceção dos 
serviços técnico-profi ssionais especializados que fi cam dispensados da exigência es-
tabelecida no art. 7º do presente Regulamento. 
Dos Serviços Técnico-Profi ssionais Especializados: 
Art. 18 - Para fi ns do presente Regulamento, consideram-se serviços técnico-profi s-
sionais especializados os trabalhos relativos a: 
I. capacitação e formação continuada dos profi ssionais; 
II. área que envolve as atividades de atuação da < NOME DA ENTIDADE >, como 
por exemplo: palestrantes. 
Art. 19 - A Diretoria deverá selecionar criteriosamente o prestador de serviços técni-
co-profi ssionais especializados, que deverá ser pessoa jurídica, considerando a idonei-
dade, a experiência e a especialização do contratado, dentro da respectiva área. 
Art. 20 - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento 
serão resolvidos pela Diretoria, com base nos princípios gerais de administração. 
Art. 21 - Os valores estabelecidos no presente Regulamento serão revistos e atualiza-
dos pela Diretoria, se e quando necessário. 

Campinas, 
______________________

ASSINATURA DO PRESIDENTE

CNPJ OU CPF: informar o número de inscrição do executor pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição do executor pessoa física no Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Data do Registro da Ata de Fundação no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica: informar a data que a entidade foi registrada no
Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica
Endereço: informar o nome da rua/avenida, número, complemento, bairro e município onde se localiza a sede do executor pessoa jurídica ou
endereço residencial do executor pessoa física

RG Nº: informar o número da carteira de identidade do dirigente da entidade proponente

Endereço Residencial: informar o nome da rua/avenida, número, complemento, bairro e município onde se localiza a residência do dirigente
da entidade proponente

Telefone: informar o telefone da residência do dirigente da entidade proponente

E-mail: informar o endereço eletrônico do dirigente da entidade proponente

3. IDENTIFICAÇÃO  DO EXECUTOR (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)

Nome: informar o nome do executor pessoa jurídica de acordo com a denominação constante do CNPJ ou o nome do executor pessoa física de
acordo com a denominação constante do CPF

Endereço: informar o nome da rua/avenida, número, complemento, bairro e município onde se localiza a sede da entidade proponente.

Telefone/Fax: informar os telefones e fax da sede da entidade proponente

E-mail: informar o endereço eletrônico da entidade proponente

Nome do Dirigente: informar o nome completo do dirigente da entidade proponente

Cargo/ Função: informar o cargo ou função do dirigente da entidade proponente

CPF Nº: informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do dirigente da entidade proponente

Local de Realização do Projeto: informar os locais de realização do projeto (escola, ginásio, sala, clube municipal, praça de esportes, etc)

2. IDENTIFICAÇÃO  DO PROPONENTE

Nome da Entidade: informar o nome da entidade proponente de acordo com a denominação constante do CNPJ

Classificação da Entidade (item 2.2 do Edital): informar a classificação da entidade de acordo com item 2.2 do Edital: I) entidade de
administração esportiva; II) entidade de prática esportiva.

CNPJ: informar o número de inscrição da entidade proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

Data do Registro da Ata de Fundação no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica: informar a data que a entidade foi registrada no
Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica

Nome do Projeto: informar o título/nome do projeto

Linha de Ação (item 4.1 do Edital): informar a Linha de Ação conforme o objetivo do projeto

Sub-item (item 4.1 do Edital): informar o Sub-item da Linha de Ação conforme o objetivo do projeto. Exemplo: Linha de Ação: I) Esporte de
Participação e Lazer - Sub-item: b) Campeonatos Municipais Amadores

Modalidade Esportiva a ser Desenvolvida no Projeto: informar a(s) modalidade(s) desenvolvida(s) no projeto

Data do Início do Projeto: informar a data de início do projeto, respeitando o período de desenvolvimentodo projeto, conforme item 1.6 do
Edital FIEC 2013 (de 01/02/2013 a 30/11/2013).
Data do Término do Projeto: informar a data do término do projeto, respeitandoo período de desenvolvimentodo projeto, conforme item 1.6
do Edital FIEC 2013(de 01/02/2013 a 30/11/2013).

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PADRÃO PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS - 
EDITAL FIEC 2013

A ENTIDADE DEVERÁ REALIZAR SEU CADASTRO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 3º DE DECRETO MUNICIPAL 16.215/2008.
Para preenchimento das próximas planilhas do Formulário, clique duas vezes no botão esquerdo do mouse na linha abaixo do item
solicitado.

Para selecionar uma planilha, clique uma vez no botão esquerdo do mouse na planilha desejada que consta no rodapé.

Para inserir novo parágrafo, utilizar as teclas ALT + ENTER simultaneamente.

1. IDENTIFICAÇÃO  DO PROJETO

13. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE

Descrever as atividades que a entidade proponente realiza.

14. CURRÍCULOS DOS ATLETAS BENEFICIADOS  PELO EDITAL  FIEC 2013

Currículos dos atletas pertencentes ao projeto que serão beneficiados pela bolsa aprendizagem.

15. RELAÇÃO DE ATLETAS BENEFICIADOS 

Relacionar os atletas pertencentes ao projeto, os respectivos valores mensais da bolsa e o número de meses do benefício. O valor da bolsa
aprendizagem poderá ser no máximo de R$ 600,00 por atleta/mês, conforme item 4.2 do Edital FIEC 2013.

10. ESTRATÉGIA  DE  AÇÃO

Informar qual a metodologia utilizada para desenvolver o projeto

11.  PÚBLICO  ALVO

Informar qual será o púbico alvo do projeto, especificandoo seu perfil sócio-econômico(renda, escolaridade, etc), se possível.Estime o número
de pessoas que terão acesso aos resultados do projeto e os bairros que serão beneficiados.

12. CRONOGRAMA  DE DESENVOLVIMENTO  DO PROJETO

Descreva cronologicamenteas fases de desenvolvimentodo projeto (preparação, produção, pesquisa, levantamentos, treinamentos, editoração,
divulgação, apresentações,  articuladas em etapa/mês, etc).

7. BREVE  DESCRIÇÃO  DO  PROJETO

Descrever o projeto com as informações relevantes

8. OBJETIVOS  GERAIS

Informar quais os objetivos gerais e específicos.Informe as metas e produtos alinhados a Estratégia de Ação. Descrever os resultados esperados
a curto e longo prazo.

9.  JUSTIFICATIVA

Justificar a relevância da realização do projeto

4.FINALIDADE ESTATUTÁRIA DA ENTIDADE

Você deve informar qual a finalidade estatutária conforme consta no Estatuto Social da Entidade

5. BREVE CURRÍCULO  DO PROPONENTE 

Apresentar o currículo da entidade proponente com informações relevantes ao objetivo do projeto.

6. BREVE  CURRÍCULO DO EXECUTOR

Apresentar o currículo do executor pessoa jurídica ou executor pessoa física com informações relevantes ao objetivo do projeto

Cargo/Função: somente para executor pessoa jurídica - informar o cargo ou função do dirigente da entidade

CPF Nº: somente para executor pessoa jurídica - informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do dirigente da entidade

RG Nº: somente para executor pessoa jurídica - informar o número da carteira de identidade do dirigente da entidade

Endereço Residencial: somente para executor pessoa jurídica - informar o nome da rua/avenida, número, complemento, bairro e município
onde se localiza a residência do dirigente da entidade

Telefone: somente para executor pessoa jurídica - informar o telefone da residência do dirigente da entidade proponente

E-mail: somente para executor pessoa jurídica - informar o endereço eletrônico do dirigente da entidade

Telefone/Fax:  informar o telefone e fax da sede do executor pessoa jurídica ou telefone residencial do executor pessoa física

E-mail: informar o endereço eletrônico do executor pessoa jurídica ou do executor pessoa física.

Nome do Dirigente: somente para executor pessoa jurídica - informar o nome completo do dirigente da entidade

XIV – Regulamento do Processo de Compras a ser realizado pelo proponente (Anexo 01).

XV - Certidão de Regularidade Fiscal junto da Receita Federal;

XVI – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

XVII – Declaração de que a instituição não financia o projeto com recursos provenientes da lei de incentivo ao esporte, programa federal e 
programa estadual concomitantemente;
XVIII – Declaração da entidade nacional de administração do desporto certificando como entidade de prática desportiva formadora, conforme
estabelecido no artigo 29, § 3 da Lei Federal 12.395/2011, para a entidade que solicitar a Bolsa Aprendizagem.

IX – Relatório de atividades contendo as ações previstas e executadas, para os projetos que forem concorrer novamente aos benefícios do
investimento esportivo com repetição de seus conteúdos fundamentais, explicitando os novos conteúdos e benefícios planejados para a 
X – Apresentar uma proposta, por escrito, para todos os projetos inscritos em todas as linhas de ação, que corresponda a 5% (cinco por cento)
dos recursos pleiteados junto ao FIEC como contrapartida economicamente mensurável, a ser aprovada pela Secretaria Municipal de Esportes e 

XI- Relatório demonstrando a capacidade técnico-operativa do proponente para executar o projeto desportivo ou para desportivo;

XII – Certidão de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Pública Municipal correspondente a Tributos Mobiliários; 

XIII - Certidão de Regularidade Fiscal junto ao INSS;

XIV - Certidão de Regularidade Fiscal junto ao FGTS;

III - Cópia do Estatuto do proponente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;

IV – Cópia da Ata de Fundação da entidade proponente registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;

V – Cópia da Ata de Fundação registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica para o executor Pessoa Jurídica ou declaração
assinada por duas testemunhas, que reside no município de Campinas há mais de dois anos para o executor Pessoa Física;

VI - Cópia do cartão do CNPJ;

VII - Currículo do profissionalhabilitado em Educação Física, cópia dos documentospessoais (RG e CPF), cópia do comprovante de residência,
cópia de Registro no Conselho Regional de Educação Física;
VIII – Carta Compromisso/Cessãodas instituições responsáveispelos espaços onde serão desenvolvidoso projeto e a Contrapartida Social, que
atestem a disponibilidade e aceitação da execução dos projetos se for contemplado pelo FIEC;

Após imprimir as Declarações Obrigatórias, o dirigente da entidade proponente deverá datar e assinar.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE PROJETO

Após o preenchimento do Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Esportivos, conforme item 3.3 do Edital FIEC 2013, a entidade
proponente deverá entregar na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer os seguintes documentos: 

I - Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Esportivos em 2 (duas) vias;

II -  CD-ROM contendo o Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Esportivos devidamente preenchido;

Exemplo de Despesas com Custeio: bola, raquete, corda, colchonete, coletes, luvas, apito, redes, tatame, alimentos, medicamentos, Imposto de
Renda, INSS, ISSQN, FGTS, etc.

Despesas de capital (despesas com aquisição de materiais/equipamentos permanentes)

Material Permanente é aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois
anos.

Exemplo de Despesas de Capital: trampolim, fax, computador, relógio, cadeiras de rodas, etc.

17.  DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

16. ORÇAMENTO  DO  PROJETO

Despesas com serviços  (pessoal e serviços de terceiros)

Na classificação de despesa de material adquirido por encomenda, caso a aquisição for de produto disponível no mercado, então se caracteriza
como material de consumo. Caso a aquisição for de produção e elaboração de um produto, então caracteriza como serviço.
Exemplo de Despesas com Serviços: Contratação de serviços de: professor,psicólogo, fisioterapeuta, monitor, estagiário, bolsa atleta, contador,
som, ônibus,  confecção de uniformes, confecção de banners, confecção de camisetas, arbitragem, inscrição em campeonato, ajuda de custo, etc

Despesas com custeio (material de consumo, impostos e taxas)

Material de Consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a
dois anos. 
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Endereço Residencial:

Telefone: E-Mail:

CPF Nº: RG Nº:

Telefone/Fax: E-Mail:

Nome do Dirigente: Cargo/ Função:

CPF OU CNPJ: Data do Registro da Ata de Fundação no Cartório de Registro Civil  de Pessoa Jurídica

Endereço:

3. IDENTIFICAÇÃO  DO EXECUTOR (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)
Nome:

Endereço Residencial:

Telefone: E-Mail:

Nome do Dirigente: Cargo/ Função:

CPF Nº: RG Nº:

Endereço:

Telefone/Fax: E-Mail:

Classificação da Entidade 
(item 2.2 do Edital): CNPJ: Data do Registro da Ata de Fundação no Cartório de 

Registro Civil  de Pessoa Jurídica

Local de Realização do Projeto:

2. IDENTIFICAÇÃO  DO PROPONENTE
Nome da Entidade:

Modalidade Esportiva a ser Desenvolvida no Projeto:

Data do Início do Projeto: Data do Término do Projeto:

1. IDENTIFICAÇÃO  DO PROJETO
Nome do Projeto: 

Linha de Ação (item 4.1 do Edital): Sub-item (item 4.1 do Edital):

4.FINALIDADE ESTATUTÁRIA DA ENTIDADE
Você deve informar qual a finalidade estatutária conforme consta no Estatuto Social da Entidade

0

0

5. BREVE CURRÍCULO  DO PROPONENTE Espaço Limitado a 2.100 caracteres

6. BREVE  CURRÍCULO DO EXECUTOR Espaço Limitado a 2.100 caracteres

0

0
Você deve informar quais os objetivos gerais e específicos. Informe as metas e produtos alinhados a Estratégia de Ação. Descreva
resultados esperados a curto e longo prazo.

7. BREVE  DESCRIÇÃO  DO  PROJETO Espaço Limitado a 2.100 caracteres

8. OBJETIVOS  GERAIS Espaço Limitado a 2.100 caracteres
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0

0

011.  PÚBLICO  ALVO Espaço Limitado a 1.300 caracteres
Você deve informar qual será o púbico alvo do  projeto, especificando o seu perfil sócio-econômico (renda, escolaridade, etc), se
possível;  estime o numero de pessoas que terão acesso aos resultados do projeto.

Quantidade de beneficiados com a ação: Bairros beneficiados com a ação:

9.  JUSTIFICATIVA Espaço Limitado a 1.300 caracteres

10. ESTRATÉGIA  DE  AÇÃO Espaço Limitado a 1.300 caracteres
Você deve informar qual será a metodologia para desenvolver o projeto

013. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE Espaço Limitado a 2.100 caracteres

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

MARÇO

ABRIL

MAIO

12. CRONOGRAMA  DE DESENVOLVIMENTO  DO PROJETO
Descreva cronologicamente as fases de desenvolvimento do projeto (preparação, produção, pesquisa, levantamentos, treinamentos,
editoração, divulgação, apresentações,  articuladas em etapa/mês, etc).

MÊS ATIVIDADES

FEVEREIRO

1 <para preencher, clique aqui duas vezes com o botão esquerdo do mouse>

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14. CURRÍCULOS DOS ATLETAS BENEFICIADOS  PELO EDITAL FIEC 2013

Nome do Atleta  CPF Nº Nº de Meses do 
Benefício

Valor Mensal do 
Incentivo Valor Total

1 <para preencher, clique aqui>  R$                        -

2  R$                        -

3  R$                        -

4  R$                        -

5  R$                        -

6  R$                        -

7  R$                        -

8  R$                        -

9  R$                        -

10  R$                        -

11  R$                        -

12  R$                        -

13  R$                        -

14  R$                        -

15  R$                        -

 R$                        -

15. RELAÇÃO DE BENEFICIADOS  PELO EDITAL FIEC 2013

NOS ITENS: Nº DE MESES DO BENEFÍCIO E VALOR MENSAL DO INCENTIVO  UTILIZAR SOMENTE NÚMEROS

TOTAL

A.

Nº  ITEM QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 R$                        -
2 R$                        -
3 R$                        -
4 R$                        -
5 R$                        -
6 R$                        -
7 R$                        -
8 R$                        -
9 R$                        -

10 R$                        -
11 R$                        -
12 R$                        -
13 R$                        -
14 R$                        -
15 R$                        -
16 R$                        -
17 R$                        -
18 R$                        -
19 R$                        -
20 R$                        -

R$                        -

B.

Nº  ITEM DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 R$                        -
2 R$                        -
3 R$                        -
4 R$                        -
5 R$                        -
6 R$                        -
7 R$                        -
8 R$                        -
9 R$                        -

10 R$                        -
11 R$                        -
12 R$                        -
13 R$                        -
14 R$                        -
15 R$                        -
16 R$                        -
17 R$                        -
18 R$                        -
19 R$                        -
20 R$                        -

R$                        -SUB TOTAL  DE “B”

16. ORÇAMENTO  DO  PROJETO
NOS ITENS: QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO UTILIZAR SOMENTE NÚMEROS
1. PRODUÇÃO  / EXECUÇÃO

Despesas com serviços  (pessoal e serviços de terceiros)

SUB TOTAL  DE “A”

Despesas com custeio (material de consumo, impostos e taxas)
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C.
Nº  ITEM DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES QUANTIDADE VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1  R$                        -
2  R$                        -
3  R$                        -
4  R$                        -
5  R$                        -
6  R$                        -
7  R$                        -
8  R$                        -
9  R$                        -

10  R$                        -
 R$                        -

 R$                        -

R$                        -
R$                        -

D.

Nº  ITEM DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 R$                        -
2 R$                        -
3 R$                        -
4 R$                        -
5 R$                        -
6 R$                        -
7 R$                        -
8 R$                        -

R$                        -

 R$                        -

R$                        -
E.

Nº  ITEM DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 R$                        -
2 R$                        -
3 R$                        -
4 R$                        -
5 R$                        -

R$                        -

 R$                        -

A despesa com serviço de elaboração do projeto (se for o caso) não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) do valor do projeto.

Valor máximo que poderá ser utilizado em despesa com serviço de elaboração (5%)
Despesas com serviços

TOTAL  DA  ELABORAÇÃO  (E)

ORÇAMENTO  DO  PROJETO   (Total  1 + 2 + 3)

Valor mínimo que deverá ser utilizado em divulgação (5%)
Valor máximo que deverá ser utilizado em divulgação (10%)

Despesas com serviços

TOTAL  DA  DIVULGAÇÃO  (D)

VALOR  DA  PROPOSTA  BÁSICA  DO  PROJETO   ( Total 1 + 2)

3. ELABORAÇÃO

Despesas de capital ( despesas com aquisição de materiais/equipamentos permanente)

SUB TOTAL  DE “C”

TOTAL  DA PRODUÇÃO / EXECUÇÃO   (A + B + C)

2. DIVULGAÇÃO

De 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do projeto deverá ser utilizado em divulgação (exemplo: confecção de
cartazes, panfletos, faixas, folders, banners, bonés, placas ou camisetas, veiculação em emissoras de rádio e de televisão e jornais).

R$                        -
F.

Nº  ITEM DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 R$                        -
2 R$                        -
3 R$                        -

R$                        -

G.

Nº  ITEM DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 R$                        -
2 R$                        -
3 R$                        -

R$                        -

H.

Nº  ITEM DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 R$                        -
2 R$                        -
3 R$                        -

R$                        -

R$                        -

R$                        -

ITEM VALOR (R$)
1 R$                        -
2 R$                        -

R$                        -

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)
1 Despesas com Serviços R$                        -
2 Despesas com Custeio R$                        -
3 Despesas  de Capital R$                        -

R$                        -

VALOR (R$)
=  R$                        -
-  R$                        -
-  R$                        -
=  R$                        -   

Valor Global do Projeto
Valor da Contrapartida
Valor a ser Financiado com Recursos Próprios
Total  a ser Financiado pelo FIEC

Subtotal B + G
Subtotal C + H

TOTAL GERAL

FONTES  DE FINANCIAMENTO
 Identificar as fontes de financiamento com o valor da participação de cada uma delas. 

FONTES

Produção/Execução
Divulgação ( de 5% a 10% do valor das despesas do quadro Produção/Execução)

TOTAL

RESUMO  DO ORÇAMENTO  POR  NATUREZA  DE DESPESA
REFERÊNCIA

Subtotal A + D + E + F

Despesas de capital ( despesas com aquisição de materiais/equipamentos permanentes)

SUB-TOTAL  DE “H”

TOTAL  DA  CONTRAPARTIDA SOCIAL (F+G+H)

ORÇAMENTO  TOTAL DO  PROJETO   (Total  1 + 2 + 3+4)

RESUMO  GERAL  DO ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO

Os projetos esportivos que receberem investimentos nas linhas de ação de Esporte de Rendimento e Paradesporto deverão destinar,
no mínimo, 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos pelo FIEC em ações esportivas, a serem desenvolvidas junto às áreas de
vulnerabilidade social indicadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme item 5 do Edital FIEC 2013.

Valor mínimo que deverá ser utilizado na Contrapartida Social (5%)
Despesas com Serviços (pessoal e serviços de terceiros)

SUB-TOTAL  DE “F”

Despesas com custeio (material de consumo)

SUB-TOTAL  DE “G”

4. CONTRAPARTIDA SOCIAL – LINHAS DE AÇÃO: ESPORTE DE RENDIMENTO E PARADESPORTO

17.  DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

1.     Declaro que todas as informações aqui prestadas, tanto no projeto como em seus anexos, são verdadeiras, e de minha inteira responsabilidade e
podem, a qualquer momento, serem comprovadas.

2.      Estou ciente de que, caso o apoio ao projeto se concretize, estarei automaticamente obrigado a fazer constar a frase: “A Prefeitura Municipal de
Campinas promove”, e serão exigidas também as marcas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, do Fundo de Investimentos Esportivos de
Campinas – FIEC, e da Prefeitura Municipal de Campinas, em todos os produtos e serviços esportivos e nas peças promocionais relacionadas ao projeto

3.      Declaro estar ciente de que todo o material de divulgação, antes de sua veiculação, deverá ser apresentado, à Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer para aprovação.

4.      Declaro estar ciente que devo apresentar à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ao término do projeto incentivado,a prestação de contas dos
recursos recebidos e despendidos,no valor total do projeto aprovado e de acordo com as normas definidas pelas Legislações nº 12.352 de 10 de setembro
de 2005 e pelo Decreto nº 15.442, de 26 de abril de 2006,  devidamente instruída por contador ou técnico contábil habilitado.

5. Declaro estar ciente dos dispositivos contidos no Edital FIEC 2013 de Seleção para Financiamento de Projetos Esportivos através do Fundo de
Investimentos Esportivos de Campinas - FIEC, publicado no Diário Oficial do Município de Campinas, no dia 09/10/2012 e manifesto minha
concordância com os termos estabelecidos.

Local / Data: 
Campinas, ________/_________/20

Nome do Proponente: 
0

Assinatura: ........................................................................

Assinatura / SMEL-FIEC

XV - Certidão de Regularidade Fiscal junto da Receita Federal;

XVI – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

XVII – Declaração de que a instituição não financia o projeto com recursos provenientes da lei de incentivo ao esporte, programa federal e programa estadual
concomitantemente;

XVIII – Declaração da entidade nacional de administraçãodo desporto certificando como entidade de prática desportiva formadora, conforme estabelecidono artigo 29, § 3 da
Lei Federal 12.395/2011, para a entidade que solicitar a Bolsa Aprendizagem;

XIX – Regulamento do Processo de Compras a ser realizado pelo proponente (Anexo 01).

Recebido em :                /                   / 20 Assinatura do Proponente

IX– Relatório de atividadescontendo as ações previstas e executadas, para os projetos que forem concorrer novamente aos benefícios do investimentoesportivo com repetição
de seus conteúdos fundamentais, explicitando os novos conteúdos e benefícios planejados para a continuidade dos projetos, conforme artigo 26 da Lei nº 12.352/05;

X – Apresentar uma proposta, por escrito, para todos os projetos inscritosem todas as linhas de ação, que corresponda a 5% (cinco por cento) dos recursos pleiteados junto ao
FIEC como contrapartida economicamente mensurável, a ser aprovada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

XI- Relatório demonstrando a capacidade técnico-operativa do proponente para executar o projeto desportivo ou paradesportivo;

XII – Certidão de regularidade Fiscal perante a Fazenda Pública Municipal correspondente a Tributos Mobiliários; 

XIII - Certidão de Regularidade Fiscal junto ao INSS;

XIV - Certidão de Regularidade Fiscal junto ao FGTS;

III - Cópia do Estatuto do proponente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;

IV – Cópia da Ata de Fundação da entidade proponente registrada no Cartório de Registro Civil de  Pessoa Jurídica;

V – Cópia da Ata de Fundação registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica para o executor Pessoa Jurídica ou declaração assinada por duas testemunhas, que
reside no município de Campinas há mais de dois anos para o executor Pessoa Física;

VI - Cópia do cartão do CNPJ;

VII - Currículo do profissional habilitado em Educação Física, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), cópia do comprovante de residência, cópia de Registro no
Conselho Regional de Educação Física;

VIII – Carta Compromisso/Cessão das instituições responsáveis pelos espaços onde serão desenvolvidoso projeto e a Contrapartida Social, que atestem a disponibilidadee
aceitação da execução dos projetos se for contemplado pelo FIEC;

0

Nome do Projeto:

0

Recebemos os seguintes documentos:

I - Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Esportivos em 2 (duas) vias;

II -  CD-ROM contendo o Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Esportivos devidamente preenchido;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Comprovante de Entrega de Projeto

EDITAL FIEC 2013

Nome da Entidade:

 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 CAIO CARNEIRO CAMPOS 

 Secretário Municipal De Esportes 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 COMPAREÇA   
  COMPAREÇA,  o permissionário ao Programa de Regularização Fundiária dos lo-
teamentos denominados Jardim Monte Cristo, Parque Oziel e Gleba B,  Sr. SILVIO 
VIEIRA FILHO, portador do RG. n. 7.775.229-3 e CPF n. 296.397.968-16,  para 
tratar de questões referentes ao Contrato n. 2170278-0, na sede da Secretaria Muni-
cipal de Habitação de Campinas, localizada na Rua São Carlos n. 677, Bairro Parque 
Itália, durante horário comercial. 
 

 Campinas, 03 de outubro de 2012 
 TOMAZ DECÉSAMO PEREIRA GALVÃO 

 Coordenador De Projetos Especiais - CEDIC 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO   

  Memo. 45/12/CEHAP/CSPS  -  Assunto: Comunica o atendimento aos beneficiá-
rios incluídos no Programa Auxílio Moradia Emergencial, nas unidades do em-
preendimento JARDIM BASSOLI - 4ª. FASE e solicita desligamento dos mesmos 
do programa a partir de agosto/2012. 
 SEGUNDO DESPACHO : À vista das informações da CSPS/CEHAP, unidade responsável 
pelo encaminhamento dos benefi ciários do programa auxílio moradia emergencial nos pro-
gramas habitacionais do Município e, à vista do atendimento dos mesmos pelas unidades 
habitacionais do empreendimento JARDIM BASSOLI - 4ª. Fase,  AUTORIZO  o desliga-
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mento do Programa Auxílio Moradia Emergencial, bem como a suspensão do pagamento 
dos benefícios a partir de agosto de 2012, nos termos do inciso I do art. 8º da Lei 13.197/2007, 
os seguintes benefi ciários: Adailza da Silva Cruz, CPF 425.474.074-34, lote 66; Adria dos 
Santos Pereira, CPF 383.154.818-86, lote 66; Adriana Aparecida de Freitas, CPF 
313.363.698-76, lote 44; Adriana Cristina Miguel Vieira, CPF 315.039.048-65, lote 48; 
Adriana Guimarães da Silva, CPF 222.797.888-02, lote 66; Ailton Gonçalves Vieira, CPF 
071.456.026-01, lote 65; Aldinéia Ribeiro dos Santos, CPF 225.391.718-42, lote 42; Alex-
sandra Gomes de Aguilar, CPF 307.464.288-20, lote 75; Aline Mauricio de Souza, CPF 
408.852.438-11, lote 50; Aline Rosemeire da Silva, CPF 104.407.096-01, lote 56; Ana Ced-
ja Araújo da Silva, CPF 227.000.948-75, lote 66; Ana Cristina de Oliveira Mota, CPF 
341.151.488-45, lote 75; Ana Lucia Paschoalin Orlando, CPF 418.077.058-03, lote 46; Ana 
Lucia Tavares, CPF 026.061.174-33, lote 66; Ana Maria Evangelista, CPF 178.284.398-14, 
lote 49; Ana Maria Viana da Silva, CPF 320.929.638-30, lote 65; Ana Paula Borges da Silva, 
CPF 614.398.862-53, lote 42; Ana Paula da Silva, CPF 374.010.858-44, lote 63; Anderson 
Pereira de Almeida,CPF 321.534.708-38, lote 45; Andrea Henrique Vital de Souza, CPF 
095.992.424-83, lote 66; Andréia Silva de Assis, CPF 324.517.408-09, lote 66; Andreia 
Teixeira Silva, CPF 373.758.288-22, lote 36; Anésia Aparecida Francisco,CPF 210.330.838-
79, lote 66; Antônia Alves da Silva, CPF 155.373.298-75, lote 78; Antonio Aparecido da 
Silva, CPF 600.816.868-20, lote 53; Antonio Cicero da Silva, CPF 273.558.638-35, lote 56; 
Antônio Coimbra de Souza, CPF 078.142.336-82, lote 66; Antônio Ferreira de Alcântara, 
CPF 414.128.699-00, lote 66; Antônio Lopes Vieira, CPF 024.485.608-70, lote 66; Apare-
cida Inês Honorato, CPF 120.645.168-83, lote 44; Ariston Gomes da Silva, CPF 
256.186.868-05, lote 66; Arlinda Gonçalves de Jesus, CPF 518.278.246-20, lote 75; Armin-
da Custodio, CPF 292.480.538-40, lote 75; Benedita Pereira da Silva, CPF 068.922.748-54, 
lote 66; Berenice Alves Pacheco, CPF 399.713.078-71, lote 66; Bruna Caetano Oliveira 
Lopes, CPF 361.466.668-90, lote 66; Cacilda Maria Avelino Pires, CPF 256.333.608-26, 
lote 33; Carla Felix da Silva, CPF 391.345.018-19, lote 46; Carlos Alberto Queiroz da Silva, 
CPF 214.409.468-33, lote 63; Carolina Alves de Souza, CPF 401.701.468-20, lote 66; Celio 
Pereira de Souza, CPF 256.840.498-18, lote 66; Clariça Abílio dos Santos, CPF 056.813.334-
00, lote 66; Claudenice Paz Alves, CPF 006.465.085-55, lote 49; Claudia Aparecido Aran-
tes, CPF 220.830.778-06, lote 45; Claudia Marques Alves Brito, CPF 143.266.778-56, lote 
45; Claudiana Maria dos Santos, CPF 329.489.238-16, lote 66; Claudionor Andrade dos 
Santos, CPF 172.021.158-24, lote 67; Cleide Almeida Vaz, CPF 035.385.655.03, lote 42; 
Cleide dos Santos Pereira, CPF 365.993.358-96, lote 56; Cleusa Maria dos Santos Sanches, 
CPF 226.776.258-73, lote 48; Conceição de Maria dos Santos Ramos, CPF 005.998.653-00, 
lote 66; Cristiellen da Silva Cruz, CPF 362.861.428-78, lote 42; Cristina Dantas de Lima, 
CPF 234.216.948-50, lote 66; Daiane Cristina Gonçalves, CPF 410.115.758-84, lote 79; 
Daniel Sampaio Oliveira, CPF 231.712.738-37, lote 66; Daniela Candido de Oliveira, CPF 
398.618.738-30, lote 75; Daniele Enedina Lucas, CPF 313.270.718-00, lote 45; Danilo dos 
Santos Cardoso, CPF 371.333.098-07, lote 78; Dayane Rizati de Freitas, CPF 371.505.498-
02, lote 42; Deusdete Souza dos Santos, CPF 165.269.658-06, lote 66; Deyeiner Fabricia 
dos Santos, CPF 339.902.368-57, lote 46; Dezoete Ferreira Kzam, CPF 415.413.808-19, 
lote 66; Ederson Ferreira, CPF 037.449.769-98, lote 42; Edilei Silva, CPF 111.897.768-80, 
lote 78; Edilene da Costa Oliveira, CPF 380.858.838-13, lote 53; Edilene Francisco de Pon-
tes, CPF 040.639.994-83, lote 66; Edna Fernandes Bezerra, CPF 089.240.858-83, lote 66; 
Elanea Ferreira Correia, CPF 368.134.038-26, lote 66; Elizangela Quaresma da Silva, CPF 
322.690.938-01, lote 66; Elza Nunes Teixeira, CPF 345.775.878-66, lote 48; Emerson Pe-
reira de Almeida, CPF 223.703.518-02, lote 45; Erica Souza Silva, CPF 416.515.638-88, 
lote 66; Estevam Pereira Mendes, CPF 214.695.538-48, lote 46; Eucélia Leite da Silva 
Santos, CPF 395.974.568-00, lote 42; Eunice Francisca dos Santos, CPF 383.909.648-05, 
lote 65; Euzi Maria Olimpio, CPF 670.131.206-34, lote 46; Evaldina Dias, CPF 012.255.408-
60, lote46; Evani dos Santos Lima, CPF 248.175.338-03, lote 52; Fabiana Candido Puina, 
CPF 391.589.248-33,lote 73; Fabiana de Araújo Silva, CPF 389.274.108-58, lote 66; Fabri-
no Araújo da Silva, CPF 366.927.968-73, lote 66; Fernanda da Silva Canela, CPF 
416.075.498-83, lote 66; Fernanda dos Santos Paulino, CPF 361.912.538-42, lote 66; Flávia 
Martins Batista, CPF 391.700.018-04, lote 45; Francisca Maria da Costa Silva, CPF 
470.291.703-00, lote 65; Geane Pereira do Nascimento, CPF 311.367.648-79, lote 66; Ge-
nilda Maria da Silva, CPF 056.378.284-66, lote 66; Gerailda Gomes de Oliveira Vieira, CPF 
391.763.648-44, lote 65; Geraldo Gonçalves de Oliveira, CPF 154.928.868-78, lote 46; Gis-
laine Alves dos Santos, CPF 390.455.398-45, lote 65; Graziela Germano Alves Melo, CPF 
381.491.018-45, lote 57; Helena Maria de Lima, CPF 756.895.964-34, lote 66; Iara Apare-
cida de Souza, CPF 155.832.648-02, lote 43; Isabel de Lima, CPF 156.368.928-61, lote 75; 
Itamar Gomes Dias, CPF 137.729.238-01, lote 66; Ivan Ramos dos Santos, CPF 
327.275.978-60, lote 45; Ivete Martins, CPF 265.038158-24, lote 46; Ivone Campos, CPF 
375.202.208-69, lote 47; Ivonette Gracir de Oliveira, CPF 102.279.108-77, lote 66; Izaltina 
de Souza Dantas, CPF 790.380.349-20, lote 66; Jacilene Gomes de Moura, CPF 
083.231.234-70, lote 29; Jailton de Jesus, CPF 267.776.468-76, lote 03; Jaqueline Gonçal-
ves de Araújo, CPF 366.097.768-30,lote 43; Jaqueline Lourenço dos Santos, CPF 
351.099.738-73, lote 56; Jessica da Silva, CPF 421.299.578-62, lote 47; Jessica Fernanda 
Ferreira, CPF 375.915.738-61, lote 42; Jéssica Tereza da Silva Veloso, CPF 410.059.398-
88, lote 76; Jocilene dos Santos Alves, CPF 356.167.228-04, lote 45; José Ivanildo da Silva, 
CPF 445.653.994-15, lote 50; José Rivelino da Silva, CPF 024.593.058-26, lote 59; José 
Rodrigues, CPF 852.502.369-87, lote 49; Joseilda de Santana Barbosa, CPF 051.512.274-
24, lote 67; Josileide Gomes da Silva, CPF 394.404.004-04, lote 42; Jucilene Gonçalves de 
Almeida, CPF 093.342.416-75, lote 70; Júlia Andreza Nascimento Malva, CPF 408.516.298-
57, lote 65; Julliana Silva Cruz, CPF 333.636.438-88, lote 66; Juraízes Gomes Dias, CPF 
103.916.546-08, lote 66; Jurema Vieira Silva, CPF 415.825.498-18, lote 70; Jussara Silva 
Santos, CPF 072.977.834-71, lote 42; Karoline Fernanda Euzébio Honório, CPF 
389.480.788.10, lote 43; Kelen Aparecida Rizati, CPF 317.084.968-90, lote 42; Laura de 
Oliveira, CPF 339.902.598-06, lote 67; Leiziane Silva Bordon, CPF 416.545.198-39, lote 
35; Lidia Alves de Souza, CPF 349.853.328-28, lote 67; Lidiane Kellyt de Oliveira, CPF 
339.634.058-21, lote 42; Lourdes Alves de Souza, CPF 319.851.638-29, lote 67; Luciano 
Soares Santana, CPF 218.659.688-11, lote 66; Lucicleide Dantas, CPF 045.196.814-05, lote 
66; Luciene de Oliveira Silva, CPF 044.921.805-83, lote 48; Lucimar Casas Novas, CPF 
000.454.523-00, lote 45; Lucimara Pereira de Souza, CPF 339.994.278-84, lote 75; Luzia 
Marques de Camargo Oliveira, CPF 673.115.635-34, lote 53; Manoelina dos Santos, CPF 
154.996.808-41, lote 66; Marcelo Felipe da Silva, CPF 066.437.674-66, lote 66; Marcelo 
Soares Farias, CPF 215.194.118-39, lote 63; Márcia Cristina Maciel, CPF 168.454.228-69, 
lote 76; Marcia de Mesquita Santos, CPF 227.260.138-30, lote 63; Marcia de Sousa Nasci-
mento, CPF 386.969.148-48, lote 66; Mari Vania Ricardo Pereira dos Santos, CPF 
357.826.748-14, lote 49; Maria Aparecida da Silva, CPF 043.053.034-00, lote 66; Maria 
Aparecida de Souza Santos, CPF 246.931.908-02, lote 35; Maria Aparecida Miranda, CPF 
379.472.848-30, lote 45; Maria Aparecida Monteiro de Melo, CPF 096.906.868-95, lote 78; 
Maria Aparecida Nazareth Francisco, CPF 420.039.892-34, lote 42; Maria Betânia da Silva, 
CPF 074.465.094-14, lote 66; Maria Caldeira Lopes, CPF 188.144.728-66, lote 45; Maria 
da Conceição, CPF 347.601.798-28, lote 46; Maria de Fátima Fernandes de Souza, CPF 
790.297.876-00, lote 65; Maria de Jesus, CPF 377.205.158-89, lote 46; Maria do Carmo 
Soares de Melo (do Nascimento), CPF 337.280.624-72, lote 35; Maria do Socorro da Silva, 
CPF 119.295.808-00, lote 28; Maria do Socorro Resende, CPF 074.962.894-42, lote 66; 
Maria Elza Avelino de Melo, CPF 291.954.808-54, lote 47; Maria Enedina de Jesus, CPF 
119.189.148-85, lote 45; Maria Ferreira Pedroso, CPF 250.586.418-79, lote 47; Maria Go-
reti Ferreira da Silva, CPF 151.694.738-00, lote 45; Maria José Basto, CPF 285.334.268-95, 
lote 49; Maria José dos Santos Pereira, CPF 257.070.168-80, lote 66; Maria José Fernandes 
dos Santos, CPF 392.670.508-69, lote 46; Maria José Leite Martins, CPF 187.787.218-06, 
lote 46; Maria Katiana Silva dos Santos, CPF 347.602.048-73, lote 45; Maria Lenilza Gama 
da Silva, CPF 201.773.258-36, lote 47; Maria Leonice da Cruz Pereira, CPF 031.808.174-

10, lote 66; Maria Lucia Azevedo Souza, CPF 168.499.158-78, lote 45; Maria Lucia Lou-
renço da Silva, CPF 004.577.936-86, lote 45; Maria Verônica Barbosa, CPF 381.491.948-
35, lote 66; Marialda Putumuju Silva, CPF 229.200.718-58, lote 45; Marinalva Alves de 
Souza, CPF 276.781.438-18, lote 67; Marizete Alves de Souza, CPF 340.654.518-17, lote 
66; Marlene da Conceição Leal, CPF 044.779.686-04, lote 66; Marlene de Almeida Santana 
Oliveira, CPF 287.890.538-50, lote 42; Marli Lima Santos, CPF 318.658.318-75, lote 66; 
Marta Paula Gonzaga, CPF 280.816.208-18, lote 45; Maura de Jesus Batista, CPF 
011.341.785-30, lote 47; Meire Cristina Schneider, CPF 222.574.088-70, lote 51; Michael 
Junior Lourenço da Silva, CPF 409.721.708-98, lote 43; Michelle Aparecida Ribeiro, CPF 
215.558.258-77, lote 45; Nagila Silva Gomes, CPF 414.652.668-01, lote 67; Natalia Cristi-
na da Silva de Oliveira, CPF 352.149.738-02, lote 36; Natanael Avelino da Silva, CPF 
372.999.718-10, lote 66; Nelcina Aparecida Bernardino, CPF 215.968.368-06, lote 70; Ne-
rivanda Cesario de Oliveira, CPF 953.006.783-68, lote 67; Newton Lopes de Souza, CPF 
222.593.798-26, lote 67; Nilvania Souza Silva, CPF 360.626.108-00, lote 66; Otávio José 
Telles, CPF 039.411.948-79, lote 45; Petronilho Pedro, CPF 089.289.378-84, lote 73; Polia-
ne Souza Silva, CPF 348.452.398-09, lote 65; Rafaela da Silva Pereira, CPF 395.707.988-
82, lote 37; Regiane Silva Feitoza, CPF 332.035.098-65, lote 66; Regina Aparecida Noguei-
ra dos Santos, CPF 120.420.098-06, lote 65; Reginaldo Muniz de Souza, CPF 
325.624.463-72, lote 66; Renata Cristina da Silva, CPF 223.006.718-40, lote 53; Renildes 
Santos Souza Cruz, CPF 006.214.375-14, lote 67; Roberta Aparecida Mathias de Lima, CPF 
372.793.988-55, lote 77; Romilda Lourenço de Oliveira, CPF 366.517.058-30, lote 75; Ro-
nivon Alves Vieira, CPF 413.019.578-60, lote 66; Rosa Maria da Conceição, CPF 
899.809.484-34, lote 66; Rosangela Aparecida Castilho, CPF 214.391.478-41, lote 66; Ro-
senilda Castilho,CPF 297.705.748-05, lote 66; Rosilene Gonçalves Horácio, CPF 
373.105.168-00, lote 66; Satelmo Jacob Salvador, CPF 266.238.858-70, lote 47; Selma Nu-
nes Nascimento, CPF 356.565.058-39, lote 49; Severino Ramos Gonçalves, CPF 
119.345.358-50, lote 70; Severino Ramos Pereira Filho, CPF 380.512.688-30, lote 67; Silei-
de Fernandes da Silva, CPF 055.334.384-08, lote 57; Silmar Ramos Gonçalves, CPF 
382.899.288-90,lote 70; Silvana Lima da Silva Santos, CPF 294.152.038-46, lote 78; Silvia 
da Cruz Arruda,CPF 111.778.758-37, lote 66; Sirlei Cuba Rosa, CPF 218.783.198-17, lote 
42; Sônia Francisca de Assis, CPF 221.164.488-08, lote 67; Sueli Lima Vieira de Sá, CPF 
003.488.091-74, lote 66; Taciana Maria da Cruz, CPF 079.484.718-80, lote 67; Tânia Regi-
na de Morais Dias, CPF 322.739.938-54, lote 66; Telma Nunes Nascimento, CPF 
274.731.568-10, lote 49; Tereza Dias Ribeiro, CPF 168.264.818-47, lote 66; Thiago Anto-
nio Gemenian Perez, CPF 371.327.498-38, lote 42; Valdenice Silva Brito de Barros, CPF 
389.076.234-49, lote 66; Vanessa Piellusch, CPF 222.002.928-05, lote 66; Vanuza Lopes 
Pereira, CPF 277.096.488-78, lote 65; Vanuza Vieira dos Santos, CPF 341.046.398-42, lote 
67; Viviane Spindola,CPF 329.637.038-21, lote 29; Weliton Silva de Oliveira, CPF 
398.548.918-10, lote 48; Zenilce Lacerda Graia, CPF 239.578.405-20, lote 48; Zilma Car-
valho Silva, CPF 050.905.768-31, lote 66; Zulgimara Gonçalves Neves, CPF 421.180.818-
47, lote 24; Débora Cristina dos Santos, CPF 369.856.978-79, lote 73 e Marcia Simone 
Augusto, CPF 210.475.338-47, lote 45.  1. Publique-se .2- Para ciência e anotações do Setor 
Administrativo e demais providências cabíveis.  

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 CLÉLIO A. LEME 

 Secretário Municipal De Habitação E Diretor-presidente Da COHAB 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
 AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 26/SMMA/2012 

 A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), 
vem através deste Auto  NOTIFICAR  a empresa América Latina Logística Malha Paulista 
S.A., localizada na Rodovia Anhanguera s/nº, km24,2 Sala 02 - Jardim Jaraguá/SP - a in-
terromper o corte de árvores em toda a extensão da linha férrea no município de Campinas, 
pelo tempo necessário, até a emissão da certidão de conformidade da SMMA, de acordo 
com o parágrafo 1º do artigo 10 da resolução CONAMA nº237/1997:
"  CONAMA nº237/97, Art 10, § 1º   - No procedimento de licenciamento ambiental de-
verá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o 
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação 
aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de 
vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes. " 
Esta certidão será emitida após a América Latina Logística apresentar o projeto de 
supressão das árvores, contendo um laudo de caracterização da vegetação com a 
identifi cação (se nativa ou exótica), a localização dos indivíduos a serem suprimidos 
e o projeto de recomposição em contrapartida à supressão, a ser realizada preferen-
cialmente no município de Campinas em área a ser indicada pela SMMA.
A Prefeitura Municipal de Campinas dispõe de cópia da Licença de Instalação 
nº862/2012 e Autorização de Supressão de Vegetação nº657/2012, emitidas pelo IBA-
MA, e Certidão de Uso do Solo nº941/10 emitida pela PMC em 17/12/2010, com 
validade vencida.  

 Campinas, 04 de outubro de 2012 
 HELOISA FAVA FAGUNDES 

 Agente De Fiscalização Ambiental - SMMA 
 FLAVIO GORDON 

 Arquiteto - CREA 0600507756 - Assessor - SMMA 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 275º REUNIÃO ORDINÁRIA 10/10/2012 
 Convocamos os Senhores Conselheiros representantes das entidades titulares e con-
vidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos seg-
mentos deste Conselho, para a 275 ª Reunião Ordinária que será realizada   4ª feira 
dia 10 de outubro de 2012,  às 18h30,  no 19º andar, sala Milton Santos, Paço Mu-
nicipal, Campinas/SP. 
PAUTA: 
- Planejamento do próximo Evento - 5º Diálogos Urbanos.
- Aprovação da Ata 274º Reunião Ordinária do dia 12 de setembro 2012.
- Aprovação da Ata 72º Reunião Extraordinária do dia 15 de agosto 2012.
- Palavra dos Conselheiros.
- Palavra da Diretoria.
 

 Campinas, 04 de outubro de 2012 
 ARQTª DÉBORA PINHEIRO FRAZATTO 

 PRESIDENTE DO CMDU 
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MEMÓRIA DE REUNIÃO OCORRIDA EM 24/09/12
APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO ATUAL DOS ESTUDOS DO PLANO 

LOCAL DA MACROZONA 7 EM DESENVOLVIMENTO PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Participantes
Membros da Secretaria Municipal de Planejamento, Ministério Público, Infraero e 
segmentos da comunidade de Campinas em geral.
Assuntos tratados
A reunião foi aberta às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, pelo Sr. Alair Ro-
berto Godoy, Secretário Municipal de Planejamento, com a exposição do regulamento 
da apresentação, nos termos descritos no DOM de 18/09/2012 e explanação sobre o 
estágio atual do trabalho em desenvolvimento pela equipe técnica da Secretaria. Na 
sequência realizou uma breve apresentação da expansão do Aeroporto Internacional 
de Viracopos.
Posteriormente foi iniciada a apresentação pela arquiteta Érica Moriconi dos estudos 
técnicos e propostas elaboradas pela equipe técnica da Macrozona 7 até a presente data 
e, na sequência, aberta a palavra para discussão, tendo sido levantadas as seguintes 
questões: Paulo Fernandes -Considera ser possível estabelecer zoneamento em área 
rural, que a região poderia ser destinada a usos industriais, comerciais e logística de-
vido a proximidade do Aeroporto de Viracopos e que o
trabalho apresentado pela Secretaria de Planejamento deve ser reformulado; - O Sr. 
Alair destaca que a proposta será avaliada pela equipe. Sr. Eduardo Andrade - Fribur-
go Entende que a proposta apresentada não foi discutida com a população da região 
do Friburgo. Acrescenta que foi solicitada a inserção da região do Friburgo da zona 
urbana do município junto a Prefeitura, de acordo com orientação do Secretário de 
Planejamento, porém tal pedido não foi atendido;- O Sr. Alair informa que havia pres-
são da comunidade para permanência da área como rural, e que irá avaliar a proposta 
protocolada. Sr. Odair Schifer - Friburgo Esclarece que a comunidade do Friburgo 
encaminhou documento à Prefeitura solicitando a inserção
de áreas dessa região no perímetro urbano e que não houve pedido de manutenção 
da região na zona rural. O que de fato ocorreu foi o pedido de preservação do centro 
social e da igreja situadas nessa região, o qual foi atendido após ações do Sr. Secretário 
de Planejamento. Acrescentou ainda que a área do Friburgo não é adequada ao uso 
residencial devido às operações do Aeroporto de Viracopos;
- O Sr. Alair enfatiza que irá avaliar a proposta protocolada. Sr. Carlos Alexandre 
- Comdema Observa que tem participado de diversas discussões sobre o assunto. In-
forma que existe previsão orçamentária no próprio EIA/RIMA para utilização nos 
investimentos em proteção acústica nas áreas sob a curva de ruído. Alerta para o fato 
de que a Licença de Instalação não foi ainda disponibilizada pelo Estado. Propõe ainda 
que haja reunião interconselhos para tratar deste complexo assunto.
- O Sr. Alair informa que há premissas sobre a questão de proteção acústica na Li-
cença Prévia, que as mesmas serão consideradas, mas podem não ser satisfatórias. 
Alex Bahia - Vice presidente do Jd. Campo Bela Entende que não ocorreu consulta a 
população sobre as propostas apresentadas e que a região
carece de investimentos em infraestrutura urbana. - O Sr. Alair explica que a transfe-
rência não é da totalidade da população, somente as que não tem condições de ade-
quação das residências. Odila - presidente do Santa Maria II Solicita informação de 
quem irá realizar a proteção acústica das residências e acrescenta que a região hoje é 
afetada por combustível dos aviões que operam no Aeroporto. - O Sr. Alair informa 
a população não arcará com os custos. Pastor Miguel - Cidade Singer Observa que 
nunca ocorreu convocação para discutir a proposta de habitação na região e que a 
PMC nunca informou que não poderia haver construção na região. Acrescentou que 
as residências existentes no bairro não apresentam condição precária de construção; 
- O Sr. Alair informa que esta reunião tem o objetivo de levar as questões para que 
a população conheça o projeto. Enfatiza que não é um projeto concluído e sim uma 
apresentação do estágio atual do trabalho. Carmo - Jd. Campo Belo Esclarece que, em 
2006, a população foi informada que não haveria a desapropriação da área e que não 
conhece o detalhe do projeto da MZ 7. Prossegue alertando para o fato da existência 
de 2 bolsões de miséria e da ausência de infraestrutura e equipamentos sociais para 
atendimento a demanda da região. Alerta para a necessidade de maior transparência 
no processo.- O Sr. Alair informa que as apresentações sempre foram feitas na mesma 
linha de trabalho. Durante as discussões o Sr. Secretário Municipal de Planejamento 
prestou os seguintes esclarecimentos:
- no EIA/RIMA e na Licença Prévia expedida pela CETESB foi tratada a questão de 
transferência de Famílias;
- ocorreram um total de 16 reuniões de discussão do Plano Local da MZ 7;
- a transferência será custeada sem ônus à população;
- a proposta de transferência gradativa das famílias é motivada pela impossibilidade de 
permanência devido a grande parte das residências estar situada sob a curva de ruído, 
sendo portanto uma questão de saúde pública;
Sem mais inscritos a falar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e cinquenta 
minutos. Eu, Érica Moriconi Pacheco, lavrei a presente ata.

Campinas, 08 de outubro de 2012
ALAIR ROBERTO GODOY

Secretário Municipal De Planejamento E Desenvolvimento Urbano

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

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

programação de cursos para o mês de Outubro /2012. Endereço: Avenida 
Aquidabã, nº 505 (esquina com Rua Dr. Quirino).  

 I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO
(Secretários, Diretores, Supervisores e demais cargos de Liderança) 

 01. Reflexões da Liderança: "Trabalho em Equipe". 
Instrutor: Rosana Maria Colnaghi
Carga Horária: 3h
Data: 31 de outubro
Horário: 8h30 às 11h30.
Conteúdo: Diferença entre Grupo e Equipe/Relações Saudáveis/Integração dos dife-
rentes papéis na Equipe

 I I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA 

 02. É POSSÍVEL FALAR DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO? 
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 6h

Data: 22 e 29 de outubro
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Serviço Público: Pontos de vista da Sociedade e do Servidor Público. Mo-
dernização do Estado: novo paradigma. Qualidade total: princípios básicos. Qualidade 
no Serviço Público: difi culdades e propostas.

 III- MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

 03. ATUALIZAÇÃO ORTOGRÁFICA 
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária: 7h30
Data: 19 e 26 de outubro
Horário: 8h15 às 12h00
Conteúdo: Acordo ortográfi co da Língua Portuguesa: a reforma ortográfi ca prevê mu-
danças na língua portuguesa, como o fi m do trema, a supressão de consoantes mudas, 
novas regras para o emprego do hífen, inclusão das letras W, K, Y ao idioma, além de 
novas regras de acentuação. O curso compreende toda a Reforma Ortográfi ca.

 04. GRAMÁTICA III 
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária: 30h
Data: 29,31 de outubro, 05,07,12,14,21,26,28 d e novembro e 03 de dezembro
Horário:8h30 às 11h30
Conteúdo: Vozes Verbais/Pronomes Relativos/Colocação Pronominal/Uso do Infi niti-
vo/Mais bem x Mais mal

 05. REDAÇÃO 
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária: 30h
Data: 23,25,30 de outubro, 01, 06, 08, 13, 22, 27, 29 de novembro
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Linguagem formal e linguagem informal / Língua escrita e língua falada / 
Certo e errado; clareza, coerência, coesão, concisão, prolixidade, redundância, ambi-
guidade, cacofonia; senso de observação, articulação de frases; emprego dos prono-
mes de tratamento; ofício, memorando, circular, declaração; Estrutura e Interpretação 
de textos; Exercícios de leitura. 

 06. INSTRUÇÃO À EDUCADORES: ORIENTAÇÃO SEXUAL INFANTIL 
Instrutor: Bárbara Dalcanale Meneses
Carga Horária: 3h
Data: 30 de outubro
Horário: 13h às 16h
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.

 07. INFORMÁTICA - INCLUSÃO DIGITAL 
Instrutor: Otávio Aparecido Leonardo
Carga Horária: 30h
Data: 01,06,08,13,20,22,27,29 de novembro e 04,06 de dezembro
Horário: 13h30 ás 16h30
Conteúdo: Aprender a utilizar o mouse e teclado, o Windows (janela), a área de tra-
balho do Windows (Desktop), ícones, menu iniciar, trabalhar com janelas e Internet

 08. LIMITE SEM LIMITES 
Instrutor: Dr. André L. Marroig de F.Ribeiro
Carga Horária: 04h
Data: 23 e 30 de outubro
Horário: 9h às 11h
Conteúdo: Relações Interpessoais/ Conceito de Limite/Entendendo Freud/ A magia 
de Winnicott

 09. TROCAÇÃO DE HISTÓRIA 
Instrutor: Larissa Vieira Scomparim
Carga Horária: 2h
Data: 29 de outubro
Horário: 14h às 16h
Temas: História da contação / Grandes contadores / Identifi cação do contador / Co-
nhecimento do público e faixa etária / Objetos de uso na contação / Utilização da voz 
/ Tipos de apresentação de história.
 
IV - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E 
COMPORTAMENTAIS 

 10. RESILIÊNCIA: SUPERANDO AS ADVERSIDADES 
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 7h30
Data: 18, 23 e 25 de outubro
Horário: 13h30 às 16h
Conteúdo: Tipos de adversidades enfrentadas na vida. Risco, proteção, vulnerabilida-
de. Resiliência individual, familiar e coletiva. Como ser resiliente? Situação prática.

 11. JOGOS COOPERATIVOS 
Instrutor: Gisleine Darzan Lupi 
Carga Horária: 3h
Data: 29 de outubro
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Vivência de Jogos Cooperativos e Dinâmicas de Grupo

 12. EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
Instrutor: Marcelo Leandro de Campos
Carga Horária: 12h
Data: 01,08,22 e 29 de novembro
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Fatores que levam ao consumo:emocionais, de infl uência da mídia; plane-
jamento fi nanceiro; reserva fi nanceira, calculando sua remuneração real, gerenciando 
seus gastos diários. 

 V - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS COMPORTA-
MENTAIS 

 13. APRENDENDO COM OS FILMES - TEMA: " A HISTÓRIA SEM FIM" 
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Instrutor: Eliana Sundfeld
Carga Horária: 3h
Data: 10 de outubro
Horário: 13h30 às 16h30.
Conteúdo: Trabalho em equipe/Solidariedade, amizade, amor/ Fantasia,sonhos/Valo-
res Humanos, Preconceito/Liderança, Vencer medos/A falta de diálogo entre pai e 
fi lho/O Bullying

 14. O SEGREDO PARA SER FELIZ NO TRABALHO 
Instrutor: Áurea Sudário Lobo 
Carga Horária: 2h30
Data: 24 de outubro
Horário: 14h às 16h30
Conteúdo: Importância do reconhecimento da dimensão individual / Promoção da no-
ção da identidade laboral / Melhora de relacionamentos pessoais / Instrumentalização 
para a prática preventiva / Desenvolvimento de atividades pró-ativas em relação às 
situações cotidianas do trabalho 

 15. APRENDENDO COM OS FILMES - TEMA: " DIVINOS SEGREDOS" 
Instrutor: Eliana Sundfeld
Carga Horária: 3h
Data: 11 de outubro
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Papel mãe e fi lha/Confl ito entre mãe e fi lha/Comportamento, afeto/Rela-
cionamentos/Resgates Emocionais/Rever lembranças, relações e sentimentos de cul-
pa/Superação/Resgate da autoestima/Amor incondicional/Alcoolismo/Autoconheci-
mento/Amizade, Lealdade/Valorização das Pessoas

 16. O DESAFIO DE MUDAR: MUDAR O DESAFIO 
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 7h
Data: 15 e 17 de outubro 
Horário: 8h30 às 12h
Conteúdo: Conceito de Mudança / Globalização e Mudança / Novos Paradigmas / 
Difi culdades x Problemas / Tratamentos errôneos das difi culdades / Resistência à mu-
dança e como minimizá-la.

 17. ADAPTAÇÃO DE MATERIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM UMA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 
Instrutor: Andréa Cristina Ruffo Cope
Carga Horária: 3h
Data: 26 de outubro
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Conceitos gerais de defi ciência auditiva, visual, intelectual, múltipla senso-
rial, surdo cegueira e adaptação de materiais para inclusão.

 V I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE VIVÊNCIAS PARA A PREVENÇÃO 
AO ESTRESSE, QUALIDADE DE VIDA, CUIDADOS COM O SERVIDOR
 
 18. ESTRESSE: ANJO OU DEMÔNIO 
Instrutor: Áurea Sudário Lobo
Carga Horária: 2h
Data: 17 de outubro
Horário: 9h30 às 11h30
Temas: Origem do estresse / Aspectos clínicos e funcionais do estresse / Aquisição de 
técnicas de enfrentamento em relação ao estresse

 19. PREVENÇÃO DE ESTRESSE NO LOCAL DE TRABALHO 
Instrutor:Dra. Beatriz Salek Fiad
Carga Horária: 3h
Data: 22 de outubro
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Práticas de fi sioterapia aplicada ao trabalho/ Alongamento / Fortalecimen-
to muscular e educação postural / Técnicas de relaxamento / Técnicas de respiração / 
Técnicas de meditação / O aprendizado do uso do corpo com danças e exercícios leves.

 20. GINÁSTICA LABORAL 
Instrutor: Regiane Cristina Bocchio Fernandes Rosa
Carga Horária: 2h
Data: 31 de outubro
Horário: 9h às 11h
Conteúdo: Trabalho contemporâneo/Defi nição de ginástica laboral/Tipos de Ginástica 
- Preparatória Compensatória e de Relaxamento/Benefícios: Funcionários x Empresa/
Defi nição de Alongamento/Indicações e contra-indicações/Benefícios do Alongamen-
to/Como fazer.

 21. IMAGEM MENTAL: RELAXANDO A MENTE E O CORPO  
Instrutor: Rosilene Slaviero
Carga Horária: 18h
Data: 17,24,31 de outubro, 07,13,20,27 de novembro, 05 e 12 de dezembro
Horário: 14 às 16h
Conteúdo: Encontros utilizando a técnica da visualização e imaginação. Prática que 
estimula o desenvolvimento pessoal, proporciona calma, relaxamento, tranquilidade, 
afeta a fi siologia, com alívio de dores. Auxilia na mudança de padrões de comporta-
mento, aumenta a habilidade de comunicação com o mundo interior, além de despertar 
e orientar as energias vitais do indivíduo.

 22. CON-VIVER: MÓDULO A DANÇA DA VIDA 
Instrutor: Dra. Beatriz Salek Fiad
Carga Horária: 18 horas
Data: 18,25 de outubro, 01,08,22 e 29 de novembro
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Idéias, crenças, atitudes, hábitos/ Como adquirimos hábitos?/ Como nos 
libertamos de maus hábitos?/ Quanto tempo dedicamos de nossas vidas para refl etir 
nossa maneira de ser/ Como tornar a vida mais simples, agradável e saudável.

 23. CON-VIVER: MÓDULO A DANÇA DA VIDA 
Instrutor: Dra. Beatriz Salek Fiad
Carga Horária: 18 horas
Data: 16,23, 30 de outubro, 06,13,20 de novembro
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Idéias, crenças, atitudes, hábitos/ Como adquirimos hábitos?/ Como nos 

libertamos de maus hábitos?/ Quanto tempo dedicamos de nossas vidas para refl etir 
nossa maneira de ser/ Como tornar a vida mais simples, agradável e saudável.

 VII - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA MOTIVACIONAL 

 24. CICLO AMPLIANDO HORIZONTES: "ALINHANDO DISCURSOS E 
PRÁTICAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO"  

 Data: 25 de outubro - 5ª feira
Horário:9h às 11h 
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal. 

 Objetivo:  O evento pretende mostrar a importância do alinhamento entre o discurso e 
a prática nas relações de trabalho, bem como os impactos causados pela sua ausência 
na motivação e engajamento de equipes.

 Consultor: MARCELO BOOG 
 Mini-Currículo:  Consultor de empresas, especializado na investigação e desenvolvi-
mento de Clima Organizacional. É Sócio e Diretor do Sistema Boog de Consultoria 
e Diretor de Pesquisa de Clima Organizacional do Instituto MVC. Conduz também 
projetos de Mapeamento 360°, Palestras e Workshops de temas gerenciais e compor-
tamentais. Coautor do livro "Discursos e Práticas de Gestão de Pessoas e Equipes" e 
autor de um dos capítulos do "Manual de Treinamento e Desenvolvimento".

 VIII - Turmas Exclusivas  
A Escola de Governo oferece cursos no local de trabalho, para turmas exclusivas.
A Escola de Governo também disponibiliza uma série de ações de capacitação ou vi-
vencias motivacionais para serem ministradas nos locais de trabalho. Pode-se também 
atender a demandas especifi cas, de acordo com as necessidades levantadas junto as 
coordenações. 
Entre as opções de atividades oferecidas nos locais de trabalho estão:
Projeto "Aprendendo com os fi lmes" (temos 15 temas já desenvolvidos), Jogos Co-
operativos, Diversidade & Cidadania, Cara ou Coroa: os dois lados do Atendimento, 
Relacionamento e Comunicação no Trabalho, Ecobrinquedoteca, Assertividade, Ad-
ministrando o tempo com efi cácia, Dança circular, Programa de prevenção ao estresse, 
entre outros. 
Há muitos cursos novos, de carga horária reduzida que podem atender a formação 
continuada, GEM, outras práticas integrativas, além de desenvolvermos a partir das 
demandas que nos são apresentadas, junto a sua equipe, no local de trabalho.
Nossos analistas se deslocam para atender às equipes, dentro das horas GEM (grupo 
de Estudos de Monitores), TDC (Trabalho Docente coletivo), FC (Formação conti-
nuada), e até mesmo no RPAI, auxiliando nos processo de planejamento estratégico.
Consulte-nos através do telefone: 19 3236-9561.
Todas as demais inscrições poderão ser feitas através do nosso link: https://smrh1.
campinas.sp.gov.br/cursos_egds/ 
Informações gerais:(19)3236-9561, rh.egds@campinas.sp.gov.br
Para assuntos referentes ao EAD: 3236-6982 

 Campinas, 05 de outubro de 2012 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 
  

 CONCURSO PÚBLICO - SOCIOCULTURAL 
 EDITAL 009/2012 - RESULTADO DOS RECURSOS 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas divulga o 
resultado do recurso interposto pela candidata em relação à aplicação da Avaliação 
Psicológica realizada no dia 23/09/2012.

 CANDIDATA PROTO-
COLO CARGO RESULTADO

DENISE DE OLIVEIRA 1 INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS INDEFERIDO
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 
  

 CONCURSO PÚBLICO SOCIOCULTURAL - EDITAL Nº 009/2012 
 RESULTADO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas divulga o 
resultado da Avaliação Psicológica realizada em 23/09/2012, dos candidatos convoca-
dos para esta etapa do Concurso Público, de acordo com o Edital 009/2012.
Os candidatos ao cargo de  Salva Vidas , considerados aptos nesta etapa do certame, 
deverão acompanhar a publicação da convocação para a Prova Prática, que está  pre-
vista  para ser publicada no Diário Ofi cial do dia  25/10/2012  e também no endereço 
eletrônico www.ibfc.org.br.
A publicação da Classifi cação Preliminar para os demais candidatos considerados ap-
tos nesta etapa, além dos aprovados na Prova Prática para Salva Vidas, está  prevista  
para ser publicada no Diário Ofi cial do dia 27/11/2012.

CANDIDATOS APTOS

 INSCRIÇÃO NOME CARGO RG

0284247-5 ANGELA MANSUR AGENTE DE AÇÃO CULTURAL 
(GERAL) 28.655.784-8

0286617-0 CAMILA VIEIRA ARAUJO 
RIBEIRO DO VALE

AGENTE DE AÇÃO CULTURAL 
(GERAL) 440535426

0286912-8 CAROLINE LADEIRA DE 
OLIVEIRA

AGENTE DE AÇÃO CULTURAL 
(GERAL) 50634973

0284199-1 ELIANE PEREIRA MENDES AGENTE DE AÇÃO CULTURAL 
(GERAL) 21984829-4

0286931-4 FAUSTO MARTINS FONTES 
DEL GUERCIO

AGENTE DE AÇÃO CULTURAL 
(GERAL) 43706427X
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0285401-5 JOSE CARLOS DE PAULA AGENTE DE AÇÃO CULTURAL 
(GERAL) 181224446

0282850-2 MONICA MAYUMI ISHIKAWA AGENTE DE AÇÃO CULTURAL 
(GERAL) 333386747

0284535-0 MYUNG HWA BALDINI AGENTE DE AÇÃO CULTURAL 
(GERAL) 37719542-X

0280762-9 RAFAEL AUGUSTO BONIN 
BISOFFI

AGENTE DE AÇÃO CULTURAL 
(GERAL) 448020488

0287227-7 ALINE MARIALVA DE CAR-
VALHO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 49590864-2

0285179-2 ALINE REGINA DIAS AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 429823599

0285881-9 AMANDA DE SOUZA CA-
MARGO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 47086191-5

0287194-7 ANA PAULA SARTORAO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 439506608

0286708-7 ANDRE LUIS AZEM MARTIRE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 459706391

0281183-9 ANDREA SARTORATO JACOB AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 227849255

0282878-2 ARIADNY PICOLO DA ROCHA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 409933752

0287097-5 ARIANE CONCEICAO DAS 
NEVES AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 440154509

0285756-1 ARISTOTELES DE ALMEIDA 
SILVA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 333309819

0287265-0 CAMILA NASCIMENTO DE 
FRANCA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 43743836-3

0283560-6 CAMILA SPINELLI COLOMBO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 442628055

0280333-0 CAROLINABARBOSA GOMES 
FIGUEIREDO FILHO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 435070241

0286723-0 CAUE HENRIQUE PASTRELLO 
SILVA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 44935658

0282300-4 DENILSON TEIXEIRA DA 
SILVA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 19708776

0286729-0 EDILSON GEANFRANCISCO 
SOAVE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 95966766

0280011-0 EDUARDO DE FREITAS 
BARBOSA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 26504392-X

0285486-4 FABRICIO ZANCHETTA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 411195979

0280124-8 FERNANDO DOMINGOS 
FORTE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 404709151

0281737-3 FLORA NOGY DE LA FLOR 
OROCZKO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 37880640

0280279-1 GILBERTO BATISTELLA DE 
MACEDO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 474220576

0283320-4 GILCA SERGIA PILLO DE 
LUCIA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 064376718

0280871-4 GISELE APARECIDA NEPO-
MUCENO ARAUJO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 191727507

0281327-0 GRAZIELA LUZIA PONTE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 332576668

0286027-9 GUILHERME PASCHOAL 
LIMA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 437435908

0283600-9 GUILHERME SOARES PIRES AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 346010743

0286802-4 HELENA SAKAMOTO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 11610450-8

0284191-6 HELENA SOUZA DA COSTA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 485949945

0281024-7 HELOISA HELENA INOCEN-
CIO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 59918788

0284420-6 IAGO VINCENZO FERRARI 
TAVARES AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 368001179

0282801-4 ITAMAR ROCHA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 283805948

0283784-6 JANAINA BRAGA DOMIN-
GUES CORREA FECHER AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 409638134

0282648-8 JANAINA ELISA PATTI DE 
FARIA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 30.655.915-8

0286565-3 JESSICA MARCOLINO BRAN-
DAO SANTOS AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 259222227

0286872-5 JOEL JOAQUIM DE SOUZA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 4931785

0286533-5 JOHNNY ROBERTO DE CAS-
TRO SANTANA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 48606895X

0286093-7 JOSE ROBERTO ARAUJO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 199453901

0282675-5 JULIANA LOPEZ FERREIRA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 385424358

0283608-4 JULIANA NAKASONE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 436949520

0283069-8 JULIO CESAR DOS SANTOS 
CORREA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 239641498

0280583-9 KATUCHA PITOMBEIRA 
VITAL COSTA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 275284313

0282497-3 LEANDRO CARLOS BOTELHO 
LUCAS AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 336474957

0286554-8 LEIDIANE MACEDO HORTA 
DE SOUZA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 54356960-3

0285025-7 LEONICE PINTO NAVAS 
PEREIRA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 19707842-4

0280351-8 LETICIA MARIA CABRAL AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 43377275X

0285093-1 LILIAN YUKIE OIKAWA 
OHTSUKA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 226047672

0280688-6 LUCIANA DA SILVA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 43048043X

0281510-9 MANUEL DE BRITO FRANCO 
GONZALEZ AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 435137141

0285528-3 MARCIA REGINA MARCOLINI 
DA SILVA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 4150891

0285783-9 MARCOS MACHADO 
PEREIRA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 351991530

0282294-6 MARGARETH RIOS DOS 
SANTOS ESTEVES AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 279147880

0282526-0 MARIA BEATRIZ VIEIRA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 10715171-6

0283510-0 MARIA HELENA GONCALVES 
MAFRA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 8801292X

0280251-1 MARIA OFELIA MADEIRA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 30183839-2

0283073-6 MARILIA TESOTO PASSINI AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 34889029-1

0283783-8 MARINA NITO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 11582964

0284092-8 MERY HELEN BARRETO 
AFONSO BRAZ AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 290885826

0282169-9 MICKAEL CEBRIAN AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 245237239

0286002-3 MILENA DE OLIVEIRA 
SANTOS AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 36.050.186-2

0286598-0 NADJA DE FIGUEIREDO 
ARAUJO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 436262836

0287049-5 NATALIA GARCIA DE OLIVEI-
RA FIGUEIREDO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 443248163
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0284392-7 RAFAEL MOURA DO NASCI-
MENTO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 42305367X

0282386-1 RAQUEL ALBERTI AMARAL AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 475888145

0280665-7 RICARDO HIDEKI NAKA-
NISHI AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 19892724-1

0284731-0 ROSA ODETE RODRIGUES DA 
ROCHA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 403760057

0286141-0 ROSANA RODRIGUES DA 
ROCHA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 489784161

0286380-4 SILVIA LARISSA CARDOSO 
DA SILVA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 2849855

0286300-6 SONIA MORELLI JUSTI AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 17242872

0286256-5 SULIANE DIAS VALVERDE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 451919762

0283483-9 TATIANA DE SOUZA FON-
SECA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 27817170-9

0286020-1 THAYSA TAVARES HEREDIA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 264761958

0285831-2 TONY WILLIAN FINAMORE AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 43851466-X

0286392-8 VALMIR DOS SANTOS PINTO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 258538661

0287170-0 VERA LUCIA MARINHO 
TORCIANO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL

0286560-2 VIRNA CAMACHO CABRAL AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 440446922

0285730-8 WILLIAM RICARDO DA SILVA AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 342885005

0284348-0 ANTONIO CELSO LEITE DE 
CAMPOS

ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 124982554

0284636-5 BRUNO RODRIGO DOS 
SANTOS

ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 337996593

0284260-2 CAMILA ASHIKAWA HOJO ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 342076218

0282814-6 ELAYNE CRISTINA CARDOSO 
DE MORAIS

ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 306257531

0287217-0 GUSTAVO BRECHESI SER-
VILHA

ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 437330874

0284872-4 GUSTAVO HENRIQUE PORTO 
COSTA RIMOLI

ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 21.553.100-0

0280263-5 ISADORA COIMBRA DINIZ ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 461422785

0284241-6 LAIS DE QUEIROZ SILVANI ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 447911843

0283222-4 LILIAN DE ALMEIDA SILVA ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 9411317

0283599-1 MARIA GENY TAVARES DO 
NASCIMENTO

ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 275509011

0286777-0 PAULO DIMAS DA SILVEIRA 
TAUYR

ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 32582991-3

0280080-2 RODRIGO DO NASCIMENTO ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 400208337

0284127-4 VITOR DOS SANTOS SOUZA ESPECIALISTA CULTURAL E 
TURÍSTICO (GERAL) 28119401-4

0282251-2 ADNEY HENRIQUE PALTANIN 
SILVA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 46848287

0283729-3 AFONSA JANAINA DA SILVA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 255475949

0286157-7 ALAN GUSTAVO CAVALINI 
RUY

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 44748803

0281132-4 ALAN OLIVEIRA SANTOS INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 327330119

0284591-1 ALBERTO CHIYODA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 344474215

0287216-1 ALDRI PARAISO FORTI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 26695483-2

0285806-1 AMANDA PIAIA SILVATTI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 30.962.367-4

0285774-0 ANA CAROLINA ROCHA 
NORMAND

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 253488254

0285571-2 ANDERSON RICARDO FER-
NANDES

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 33449110-1

0280439-5 ANDREA PEREIRA MONTEI-
RO VASCONCELLOS

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 180759851

0284201-7 ARTHUR FERNANDES 
GASPARI

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 294670014

0282705-0 BETHANIA TAMARA COELHO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 82110437

0283775-7 BRUNA BREDARIOL INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 40062049-2

0285352-3 BRUNO BOCCALINI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 305144984

0285315-9 BRUNO CESAR MIQUELETO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 340434685

0282191-5 BRUNO FELIPE GONCALVES 
GOLOB

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 43.569.285-9

0283060-4 BRUNO HENRIQUE ROSSINI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 361282473

0284686-1 BRUNO MODESTO SILVES-
TRE

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 439686763

0282069-2 BRUNO NASCIMENTO 
ALLEONI

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 52043644-1

0284423-0 CAIO ANAWATE KURI MILITO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 303024458

0287179-3 CAMILA LOPES DE CAR-
VALHO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 428255437

0281567-2 CAMILO OLAVO BARELLA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 163429388

0281994-5 CARLOS ANTONIO VIEIRA 
AMANCIO JUNIOR

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 429738997

0280944-3 CAROLINA MACIEL SOUZA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 308046559

0285441-4 CAROLINE GIOLO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 444635683

0285378-7 CLAUDIO CAETANO ARAN-
TES

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 287149419

0281845-0 CONRADO PADOVAM VIEIRA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 460373328

0280588-0 CRISTINA WENDERHOLM 
SPAGGIARI

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 326920304

0280814-5 DANIEL BERNARDES SER-
RANO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 34951885-3

0281265-7 DANIEL BRANDAO 
KASHIWAGURA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 341206969

0280253-8 DANIELE CRISTINA CAR-
QUEIJEIRO DE MEDEIROS

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 476031473

0281278-9 DANIELLE CRISTINE CANGE-
LA SARTORAM

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 296332215

0285368-0 DENER ROMERO RODRIGUES INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 12592355

0284051-0 DENIS SILVA CARNEIRO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 321686251

0282620-8 DENISE DE OLIVEIRA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 332828918

0284097-9 DIEGO JAQUES CALAMARI 
CORDEIRO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 435742814
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0282756-5 EDUARDO CORREA MATTEZ INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 440247135

0280745-9 EDUARDO SCARABELI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 43574498-7

0281333-5 ELISANGELA QUERIQUERI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 27680033-3

0281257-6 ENTHONI BRUNO CAGNONI 
BALESTRA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 44431914-1

0280584-7 EVELISE AMGARTEN 
QUITZAU

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 43.979.742-1

0284000-6 FABIO CUNHA RIZZA DE 
OLIVEIRA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 325369458

0283607-6 FABIO LUIZ GOUVEA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 244223804

0284571-7 FABIO SEIJI UCHIDA RODRI-
GUES

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 394341818

0285581-0 FABIOLA TAMBOLIM INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 342263444

0280529-4 FELIPE MAGALDI SUGUIHU-
RA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 287996918

0282503-1 FELIPE TURATI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 328233523

0280338-0 FERNANDO GOMES SILVA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 24156969-2

0280029-2 FERNANDO MAZOTA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 44.169.972-8

0285516-0 FERNANDO OLIVEIRA DE 
MORAES

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 33.133.800-2

0286861-0 FLAVIO CREMASCO FER-
REIRA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 434971558

0285803-7 FLORIO JOAQUIM SILVA 
FILHO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 433286787

0283788-9 FRANCISCO MARTINS FREI-
TAS LEITE

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 341990085

0284441-9 GIUSEPPE WELLINGTON 
DIAS DE ARGOLO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 464111365

0284271-8 GUILHERME MORAIS 
RABELO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 11906579

0280819-6 GUILHERME RODRIGUES 
DE LUCA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 265909168

0281419-6 GUSTAVO DE TOLEDO AS-
SUMPCAO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 33965384X

0283851-6 HEBER TEIXEIRA PINTO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 33.436.273-8

0280843-9 HELDER FONSECA DOS 
SANTOS

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 32817272-8

0280897-8 HENRIQUE GARCIA HOFF INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 435743569

0285724-3 HENRIQUE SANTOS DA SILVA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 452705022

0282083-8 HUGO CANTOS DE ALMEIDA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 33292769-6

0284399-4 IVAN ESTEVES MARCAL 
DESTRO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 40.830.426-1

0283936-9 JACKELINE DE SAO LEAO 
SILVA BATISTA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 34290808X

0285782-0 JACQUELINE RODRIGUES 
CHIQUITO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 437362826

0283141-4 JESSICA BIANCONI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 36.486.931-8

0281714-4 JOAO BATISTA PASCHOAL 
FORTES

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 239974360

0283917-2 JULIANA FRANCO MASO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 437333504

0280402-6 JULIANA MIGUITA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 34.810.427-3

0284104-5 KAIO CESAR GRATAO 
FONSECA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 345491087

0281699-7 KATIA ROSANGELA DE 
SOUZA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS MG 14138308

0285237-3 KELLY CRISTINA ROCHA 
GRADWOOL

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 463617885

0281057-3 LARA BELMUDES BOTTCHER INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 32233813X

0281977-5 LAUREEN LOPES CAMARGO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 470726829

0281713-6 LEANDRO DE PAULA SANTOS 
ATRA SILVA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 435548396

0285808-8 LEONARDO ELIAS FERREIRA 
PEREIRA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 47814793-4

0283891-5 LEONARDO MARTINS INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 283807350

0280605-3 LEONARDO REAL NANIA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 349605634

0285255-1 LIVIA AMELIA BONAMIGO 
DE LUCCA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 346929696

0280075-6 LUCAS LEONARDO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 43696911-7

0281634-2 LUCAS MACHADO SILVEIRA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 12.857.186

0285344-2 LUCAS SCARONE SILVA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 331884069

0283398-0 LUCIANE DA SILVA ARAUJO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 531217127

0280787-4 LUCIANO JOAQUIM VIEIRA 
DE FREITAS

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 233762784

0283256-9 LUIS FERNANDO DRUDI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 466074505

0283657-2 LUIS FILIPE ESTEVES GIA-
COMELLI

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 44937325-3

0282864-2 LUIS GUSTAVO DE SOUZA 
PENA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 435601271

0282237-7 LUIS HENRIQUE BUENO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 41093626-1

0283244-5 LUIS OTAVIO MENDES INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 28527903-8

0281877-9 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
MONTENARIO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 320072526

0284978-0 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 
LUCAS

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 435743624

0286799-0 MARCELA DAL MEDICO DA 
SILVA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 354391148

0284761-2 MARCELA RODRIGUES DE 
CASTRO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS MG 11945331

0286406-1 MARCELO DALMEDICO 
SILVEIRA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 347399514

0282523-6 MARCELO JOSE DE OLIVEIRA 
LIMA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS MG-8.261.421

0282418-3 MARCELO MASSAO AKA-
MINE

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 412530089

0280769-6 MARCOS DE OLIVEIRA 
BISSOCHI

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 349668383

0283595-9 MARIANA ANTONELLI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 476432364

0280911-7 MARILIA MENDONCA SILVA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 374265665

0281389-0 MARINA COSTA PRADO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 44503700-3
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0281421-8 MARINA HANITA KANESIRO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 403491447

0287100-9 MATHEUS GIANNONI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 37632551-3

0280134-5 MAURICIO BIRELO FURLA-
NETO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 423689071

0286746-0 MICHELE NEGRELLO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 342914698

0281468-4 NATALIA DELGADO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 41034291-9

0280183-3 NATALIA MARTINS FRA-
ZZATO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 403157742

0284427-3 NAYARA FRANCISCO 
MANDAJI

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 37.469.423-0

0280012-8 ORLANDO ALVARES NETO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 435185160

0281050-6 PAULO ALEXANDRE COSTA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 280589293

0280054-3 PEDRO HENRIQUE GODOY 
GANDIA PINHEIRO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 400207643

0281975-9 PEDRO HENRIQUE MIRANDA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 33147041X

0281120-0 PETERSON DANTAS BRIS-
TOTTE

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 278640291

0282871-5 RAFAEL BOTELHO GOUVEIA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 407634137

0282882-0 RAFAEL HIPOLITO ROZA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 43574382X

0283624-6 RAQUEL SAMPAIO PIRES 
IANNONI

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 46036847-3

0283935-0 REBECA SIGNORELLI 
MIGUEL

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 437337029

0280625-8 RENAN ALMEIDA BARJUD INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 336487204

0282702-6 RICARDO PARADELLA SILVA INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 36396494-0

0281782-9 ROBERT WAGNER SILVA DE 
SOUZA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 439179993

0280938-9 RODRIGO BRAGA DO COUTO 
ROSA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 254488687

0283992-0 RODRIGO MENDES NAR-
VONA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 439503309

0285628-0 RODRIGO RODRIGUES 
OLIVIERI

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 275783935

0283582-7 ROSANE BELTRAO DA 
CUNHA CARVALHO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 373167544

0283447-2 SAMUEL HERNANDES INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 449572134

0281676-8 SISSY BIANCA MAIA OISHI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 45634407X

0284676-4 THAIS DE SIMONI INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 32987280-1

0285273-0 THAISA CAROLINA GOMES INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 41382603X

0281082-4 TIAGO CESAR DE ARAUJO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 470867589

0286774-5 VINICIUS HENRIQUE SALDA-
NHA DE MIRANDA

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 293402620

0285305-1 VINICIUS MORETTO INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 450087268

0285531-3 VITOR ABDIAS CABOT 
GERMANO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 35.263.103-X

0283168-6 VITOR ANTONIO CERIGNONI 
COELHO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 32435984-6

0284491-5 ADEMILSON BEZERRA DE 
MELO SALVA VIDAS 372765567

0286958-6 ANDREWS GADELHA 
ROMERA SALVA VIDAS 438965711

0283950-4 CLAUDEMIR PEDREIRA DE 
LIMA SALVA VIDAS 172991985

0281813-2 DANIEL ROMA ESTEVES SALVA VIDAS 433601814

0282621-6 DANIEL SILVEIRA JALES SALVA VIDAS 485699229

0284981-0 DAVID JUNIOR DE JESUS 
GAMA SALVA VIDAS 341253947

0280187-6 DIEGO CHEDES BENATTI DE 
ASSIS SALVA VIDAS 408515090

0285283-7 EDIVALDO CLARINDO DA 
SILVA SALVA VIDAS 274503670

0283499-5 EZEQUIEL LOPES DOS 
SANTOS SALVA VIDAS 462817301

0280329-1 FABIO LINO PEREIRA SALVA VIDAS 290327829

0284254-8 LUIZ CARLOS MARTIM 
VIEIRA SALVA VIDAS 6107192

0287207-2 MARCIO CLEBSON DOS 
SANTOS ALVES SALVA VIDAS 501066871

0281805-1 MARCOS CAVALCANTI DE 
ALMEIDA LOBATO COELHO SALVA VIDAS 6236952

0285987-4 PAULA CURY MATTOSO SALVA VIDAS 432141790

0287233-1 PAULO CEZAR COSTA DOS 
SANTOS SALVA VIDAS 245243239

0286485-1 RAFAEL CARLOS BRAGA 
SOTTRATI SALVA VIDAS 32904421-7

0281044-1 RAFAEL CARVALHO GOMES SALVA VIDAS 464299901

0285858-4 RAQUEL DE PAULA MORAIS 
XAVEZ SALVA VIDAS 215544663

0285054-0 REGINALDO ANTONIO 
RAMOS SALVA VIDAS 20617324

0282002-1 RENATO CARDOSO DE 
OLIVEIRA SALVA VIDAS 24997387-X

0286304-9 RICCARDO MESSA SALVA VIDAS 247421893

0281298-3 RONI VON FERREIRA 
CAMPOS SALVA VIDAS 293048459

CANDIDATOS AUSENTES

INSCRICAO NOME CARGO

0283678-5 TIAGO COELHO DE CAMPOS AGENTE DE AÇÃO CULTURAL 
(GERAL)

0285364-7 ANDRE LUIS MOURA CASTILHO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL

0283337-9 JEAN CARLOS BALDO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL

0284590-3 LUCIANA GARCIA SILVA MARSARIOLI AGENTE DE AÇÃO SOCIAL

0280136-1 SIMONE DE OLIVEIRA PRATES AGENTE DE AÇÃO SOCIAL

0283696-3 VANESSA KRAHENBUHL DIAS AGENTE DE AÇÃO SOCIAL

0285936-0 ALINE PELEGATI INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0285437-6 AMARILTON CESAR NASCIMENTO LIMA INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0284225-4 ANGELO DINIZ INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0285882-7 DIEGO JOSE PARIZ MACHADO INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0282480-9 ELENICE DE OLIVEIRA TEIXEIRA 
ARAUJO

INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0285463-5 ERICK DIAS DE CAMARGOS INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0284321-8 LUCIO DE CASTRO FABIS INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0282891-0 LUIS FELIPE CASTELLI CORREIA DE 
CAMPOS

INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0285004-4 MARCOS PAULO CATANI INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS
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0283525-8 MATEUS NEGREIROS GEMIGNANI INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0282180-0 PAULO AUGUSTO DA SILVEIRA INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0284483-4 PAULO RAFAEL CORREA DA SILVA INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0285293-4 PEDRO BEVILAQUA PUPO FERREIRA 
ALVES

INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0283962-8 RICARDO PIGNATTI DO NASCIMENTO INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0283929-6 RUAN EDUARDO INACIO DE CARVALHO INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

0281383-1 SILVIO MILAN INSTRUTOR DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS

CANDIDATOS INAPTOS

INSCRIÇÃO

0280404-2

0284758-2

0282082-0

0282195-8

0284249-1
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 
  

 CONCURSO PÚBLICO - CARGOS OPERACIONAIS 
 EDITAL 005/2012 - RESULTADO DE RECURSOS 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas divulga o resultado dos recursos interpostos pelos candidatos em relação à  PROVA PRÁTICA , de 
acordo com o disposto no Edital de abertura do certame.
A manifestação da banca ao recurso será enviada por e-mail ao candidato, conforme item X - Capítulo XII do Edital 005/212.

RECURSOS CONTRA A APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

CANDIDATO PROTOC. CARGO RESULTADO

ALESSANDRO ALVES DOMINGUES 1 CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (GERAL) INDEFERIDO

RECURSOS CONTRA A NOTA DA PROVA PRÁTICA

CANDIDATO PROTOC. CARGO RESULTADO

CLAUDIO FERREIRA SANTIAGO 1 AG. MANUTENÇÃO (ELÉTRICA, TELEFONIA E HIDRÁULICA) INDEFERIDO

CLAUDIO FERREIRA SANTIAGO 3 AG. MANUTENÇÃO (ELÉTRICA, TELEFONIA E HIDRÁULICA) INDEFERIDO

MARLEIDE TOMAZ SILVA 2 AGENTE OPERACIONAL (NUTRIÇÃO) INDEFERIDO

SISINIA RODRIGUES PIMENTEL 7 AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (COSTURA) INDEFERIDO

TATIANA PINHEIRO GOMES 6 TELEFONISTA INDEFERIDO

VIVIANE VACCARI 4 AGENTE OPERACIONAL (GERAL) INDEFERIDO

VIVIANE VACCARI 5 AGENTE OPERACIONAL (GERAL) INDEFERIDO
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CONCURSO PÚBLICO - CARGOS OPERACIONAIS 
 EDITAL Nº 005/2012 - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 A Prefeitura de Campinas, através da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, divulga a  CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR  dos candidatos aprovados no Concurso 
Público - Cargos Operacionais, de acordo com o disposto no Edital 005/2012.
As listagens a seguir encontram-se divididas por cargo e discriminadas na seguinte ordem: número de inscrição, nome e documento do candidato, nota da Prova Objetiva, nota 
da Prova Prática (quando houver), Nota Final, critérios de desempate e classifi cação preliminar. 
Para os candidatos que obtiveram a mesma pontuação, foram utilizados os critérios de desempate descritos nos itens 3 e 4 do Capítulo XI do Edital 005/2012.
A publicação da Classifi cação Final está  prevista  para o dia 18/10/2012, através do Diário Ofi cial do Município.

AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (GERAL)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO PROVA
 OBJETIVA

NOTA
 FINAL

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
CLA 

PRELIM
PORT. MAT. FI-

LHOS
DATA 
NASC.

0252763-4 EDSON ELIODORO 15869343-7 58,00 58.00 40,00 18,00 0 21/6/1966 1

0251763-9 SILVIO BURZA FILHO 20449146 58,00 58.00 38,00 20,00 3 3/5/1971 2

0253336-7 RAFAEL BENEDITO DE OLIVEIRA 401054354 56,00 56.00 38,00 18,00 0 30/11/1984 3

0253072-4 GISLAINE RIBEIRO DE PADUA 26300370-X 52,00 52.00 38,00 14,00 2 25/12/1975 4

0252692-1 ROSANA MARIA FERREIRA 239310652 52,00 52.00 38,00 14,00 0 4/1/1970 5

0252351-5 SERGIO RICARDO BATISTA DA SILVA 248813134 52,00 52.00 38,00 14,00 0 23/10/1976 6

0251312-9 WALTER ALEXANDRE DE ARAUJO 341246281 52,00 52.00 38,00 14,00 0 19/10/1979 7

0252182-2 MAURICIO VALIM BANAKI 239312296 52,00 52.00 36,00 16,00 2 1/9/1973 8

0253084-8 JOSE ROBERTO ANTONIO 250855458 52,00 52.00 36,00 16,00 2 15/10/1973 9

0250781-1 EDIELSON SOARES SILVA 449235191 52,00 52.00 34,00 18,00 0 20/10/1987 10

0253181-0 SILVANA LUCIA PIRES DE CAMPOS 88069722 50,00 50.00 36,00 14,00 0 8/12/1959 11

0251063-4 DOROTHEIA DE SOUZA TORRES 266951582 50,00 50.00 36,00 14,00 0 16/5/1975 12
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0250457-0 CARLOS GENEROSO 292579159 50,00 50.00 36,00 14,00 0 9/6/1977 13

0251714-0 REGINALDO BRAZ DA SILVA 19168389-9 50,00 50.00 32,00 18,00 0 3/2/1970 14

0252704-9 ROSANGELA FANCIO 184562466 48,00 48.00 38,00 10,00 0 30/11/1963 15

0253035-0 MARIONILDO OLIVI 15127912-3 48,00 48.00 36,00 12,00 2 3/2/1966 16

0251282-3 CELIA DE OLIVEIRA ALENCAR 218705608 48,00 48.00 36,00 12,00 2 26/1/1972 17

0253437-1 VALDIRA DA SILVA CAMPOS 230032618 48,00 48.00 36,00 12,00 2 7/10/1972 18

0251239-4 CARLOS ANTONIO DUARTE 12556751 48,00 48.00 36,00 12,00 0 8/5/1956 19

0252571-2 CICERO NETO DE SOUZA 36318675-X 48,00 48.00 36,00 12,00 0 18/6/1961 20

0253222-0 PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 218195722 48,00 48.00 34,00 14,00 2 30/3/1971 21

0251931-3 PATRICIA ANGELA RUAS BACELLAR 230353939 48,00 48.00 34,00 14,00 0 13/12/1969 22

0252570-4 ELTON DE FRANCA SOUSA 34924635-X 48,00 48.00 34,00 14,00 0 27/8/1982 23

0251835-0 DANIELLA MAGALHAES DA SILVA 434829092 48,00 48.00 32,00 16,00 1 15/1/1985 24

0253031-7 EDILSON MORGADO 15426701 48,00 48.00 30,00 18,00 2 22/4/1963 25

AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (COSTURA)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO
PROVA 

OBJETI-
VA

PROVA 
PRÁTI-

CA

NOTA 
FI-

NAL

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

CLA 
PRELIMPROVA 

PRÁTI-
CA

PORT. FI-
LHOS

DATA 
NASC.

0250302-6 VANESSA DE MIGUEL MENAS COSTA 432052574 54,00 39,00 93.00 39,00 34,00 1 17/1/1983 1

0250180-5 VILMA BENEDITA PASSOS 61009015 52,00 39,00 91.00 39,00 40,00 0 29/4/1948 2

0252964-5 CRISTIANE RAQUEL MATIAS LIMA MARTIN 23075166-0 50,00 39,00 89.00 39,00 36,00 2 28/2/1973 3

0252385-0 TEREZINHA ALVES PIMENTA BERNARDINELLI 347616094 46,00 40,00 86.00 40,00 36,00 1 5/5/1966 4

0253114-3 IVONETE DE OLIVEIRA CAMILOTTI 158547792 54,00 30,00 84.00 30,00 40,00 0 28/12/1964 5

0251457-5 IERACEMA DE OLIVEIRA PEREIRA 18263212X 48,00 34,00 82.00 34,00 28,00 1 16/3/1966 6

0251846-5 CELESTE COSTA DOS SANTOS 15849030-7 46,00 34,00 80.00 34,00 34,00 0 28/8/1961 7

0252743-0 VALDENICE LOPES FIGUEIRA 356370367 50,00 27,00 77.00 27,00 36,00 0 18/11/1982 8

AGENTE DE MANUTENÇÃO (GERAL)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO PROVA 
OBJETIVA

NOTA 
FINAL

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
CLA

 PRE-
LIM

C.E PORT. FILHOS DATA 
NASC.

0252424-4 OSMAR COSTA DA ROCHA 254711534 84,00 84.00 34,00 28,00 1 7/2/1974 1

0251488-5 MARCOS DAVID COLOMEU 158539060 82,00 82.00 34,00 30,00 0 23/9/1965 2

0250772-2 MARCO ROBERTO TSUTOMU YONETSUKA 17748596-6 80,00 80.00 32,00 26,00 2 9/3/1970 3

0250213-5 GEORGESTEFESON ALCANTARA S JUNIOR 445847670 78,00 78.00 36,00 20,00 0 16/9/1988 4

0253188-7 APARECIDO FERREIRA LIMA 16969331 76,00 76.00 36,00 24,00 2 20/8/1962 5

0253124-0 AUGUSTO CARNEIRO NETO 184576647 76,00 76.00 30,00 28,00 1 12/8/1964 6

0253161-5 MARCIO GARCIA DOS SANTOS 224088592 76,00 76.00 30,00 24,00 1 12/8/1974 7

0252006-0 WANDER FERNANDO DE MORAIS 24460469-1 74,00 74.00 34,00 26,00 1 7/8/1972 8

0252160-1 VALDECIR APARECIDO DO NASCIMENTO 179408859 74,00 74.00 30,00 22,00 0 15/11/1963 9

0251183-5 EVANDRO CABRAL VARGAS 341259846 72,00 72.00 32,00 22,00 0 18/7/1981 10

0253015-5 LEANDRO DELA NEGRA 273283972 72,00 72.00 30,00 20,00 1 17/4/1979 11

0251667-5 HENRIQUE DE PAULA SILVA 301823807 70,00 70.00 34,00 20,00 4 27/4/1977 12

0252341-8 CLAUDEMIR ALEXANDRE BENTO 320870923 70,00 70.00 30,00 26,00 2 18/12/1976 13

0252152-0 RONALDO DE JESUS MARIANO 233646760 68,00 68.00 32,00 18,00 1 9/12/1973 14

0251844-9 LEONARDO SOUZA SANTOS 330315298 68,00 68.00 28,00 20,00 0 13/2/1979 15

0251945-3 PEDRO IVO MATTIOLI 412525021 68,00 68.00 26,00 28,00 0 14/8/1987 16

0250909-1 LUIZ MARIO DA SILVA 19294056-9 66,00 66.00 26,00 28,00 1 18/2/1967 17

0252401-5 CARLOS RODRIGUES DA COSTA 212033797 64,00 64.00 32,00 20,00 2 23/2/1972 18

0251652-7 JOSE LEANDRO DE JESUS 26.737.861-0 64,00 64.00 32,00 20,00 2 31/7/1976 19

AGENTE DE MANUTENÇÃO (ELÉTRICA, TELEFONIA E HIDRÁULICA)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO
PROVA
 OBJE-
TIVA

PROVA 
PRÁTI-

CA
NOTA 
FINAL

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
CLA 

PRELIM
PROVA 

PRÁTICA C.E FI-
LHOS

DATA 
NASC.

0251998-4 JEAN PAES DE ANDRADE XAVIER 362808466 80,00 40,00 120.00 40,00 30,00 0 25/4/1991 1

0252023-0 OSVALDO MENDES DE CARVALHO 25028716-X 72,00 33,00 105.00 33,00 32,00 1 9/12/1974 2

0252990-4 DANIEL ROMANO GUILHERMINO DA SILVA 301807504 70,00 34,00 104.00 34,00 30,00 0 19/10/1986 3

0252237-3 JOAO MARCOS MATTOSO 15119603 64,00 38,00 102.00 38,00 26,00 1 25/5/1967 4

0253520-3 ANDRE GUIMARAES FANTUCI 408036242 72,00 26,00 98.00 26,00 26,00 0 23/2/1983 5

0251351-0 EMERSON COLTRO GERES 23850489-X 62,00 34,00 96.00 34,00 24,00 3 20/10/1971 6
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0252165-2 VALDEMIR BENVINDO DA SILVA BURGARELI 453353393 70,00 24,00 94.00 24,00 28,00 0 22/10/1987 7

0252729-4 EDMILSON MARTIN 13056414-X 70,00 24,00 94.00 24,00 20,00 1 21/5/1960 8

0252494-5 ADRIANO GERALDO RODRIGUES 20549-210 58,00 30,00 88.00 30,00 28,00 2 19/8/1966 9

0250164-3 CLAUDINEI ALBQUERQUE 286559390 66,00 21,00 87.00 21,00 24,00 2 17/3/1975 10

0252980-7 ISAC MARTIN CARDOSO 411918515 56,00 30,00 86.00 30,00 26,00 0 8/12/1982 11

0253293-0 MARCILIO PINHEIRO DA SILVA 180802525 56,00 30,00 86.00 30,00 18,00 0 23/6/1969 12

0251468-0 FABIO RIBEIRO DE JESUS 547639120 64,00 20,00 84.00 20,00 26,00 0 2/11/1981 13

0252668-9 WILSON MARQUES DE SOUZA 196437258 64,00 20,00 84.00 20,00 20,00 1 16/7/1967 14

AGENTE DE MANUTENÇÃO (OPERADOR CALDEIRA)

INSCRIÇÃO NOME DOCU-
MENTO

PROVA 
OBJETI-

VA

PROVA 
PRÁTI-

CA

NOTA
 FI-
NAL

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
CLA

 PRELIM
PROVA 

PRÁTICA C.E FI-
LHOS

DATA 
NASC.

0251594-6 JORGE LUIZ PEREIRA LOUREIRO 8303987-9 70,00 38,00 108.00 38,00 26,00 2 24/10/1955 1

AGENTE OPERACIONAL (GERAL)

INSCRIÇÃO NOME DOCU-
MENTO

PROVA
 OBJE-
TIVA

NOTA 
FINAL

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
CLA 

PRELIMC.E PORT. FILHOS DATA 
NASC.

0251125-8 ALEX DIAS ALVES 34601170X 82,00 82.00 36,00 24,00 0 30/6/1982 1

0252405-8 VINICIUS CERVANTES PEREIRA 42310479-2 80,00 80.00 36,00 30,00 0 5/7/1993 2

0253405-3 FABIO CRUZ MOREIRA 265892454 80,00 80.00 32,00 26,00 3 31/1/1979 3

0251324-2 AMBROSIA MARIA DA SILVA 337448838 80,00 80.00 32,00 26,00 0 7/7/1976 4

0252158-0 LEONARDO DOS SANTOS LUPIANO 462209878 78,00 78.00 34,00 26,00 0 9/3/1990 5

0251519-9 MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA RAMOS 153060967 78,00 78.00 30,00 28,00 0 4/9/1958 6

0251850-3 MARCOS RICARDO BONALDO 183291931 76,00 76.00 30,00 28,00 2 17/11/1969 7

0250029-9 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA VELLOSO 058173972 76,00 76.00 30,00 24,00 0 18/3/1963 8

0253369-3 ALEXANDRE ALCANTARA MARTINS 29363636 74,00 74.00 30,00 24,00 2 6/2/1978 9

0250884-2 ELSON MENDES SIMAO 368920665 74,00 74.00 28,00 26,00 3 25/11/1973 10

0251840-6 KATIA REGINA LUCCHINI 27916408-7 72,00 72.00 34,00 24,00 0 1/4/1976 11

0253040-6 ANTONIO FERNANDO BORGES 429739618 72,00 72.00 30,00 26,00 0 19/11/1982 12

0251355-2 SHIDEKO MARIA ELISA HISATOMI 17760207-7 72,00 72.00 26,00 28,00 2 29/11/1965 13

0253049-0 DAMARK ANTONIO DE ALMEIDA 87033446 70,00 70.00 34,00 24,00 0 29/10/1956 14

AGENTE OPERACIONAL (NUTRIÇÃO)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO
PROVA 

OBJETI-
VA

PROVA 
PRÁTICA

NOTA 
FINAL

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
CLA 
PRE-
LIMPROVA 

PRÁTICA C.E FI-
LHOS

DATA 
NASC.

0252755-3 VITORIA LEME DE PAULO 47490023-X 78,00 40,00 118.00 40,00 36,00 0 7/5/1991 1

0251344-7 ADEMIR DE OLIVEIRA 219036779 72,00 38,00 110.00 38,00 30,00 1 14/6/1969 2

0253013-9 ROSANGELA LOPES BECK 165721959 76,00 34,00 110.00 34,00 28,00 3 22/6/1962 3

0250573-8 THAMARA SEVERO 47436642X 72,00 35,00 107.00 35,00 36,00 0 11/6/1991 4

0250237-2 ANA PATRICIA DE SOUZA LIMA 294221062 72,00 35,00 107.00 35,00 32,00 2 5/11/1978 5

0253092-9 ELIENE OLIVEIRA BONFIM CAMILO 137460272 78,00 27,00 105.00 27,00 30,00 0 20/11/1958 6

0252938-6 ANA PAULA DOS SANTOS MACHADO CAMARGO 368232293 70,00 34,00 104.00 34,00 32,00 1 9/6/1981 7

0250622-0 GISLAINE FERREIRA DE PAULA OLIVEIRA 207768894 74,00 28,00 102.00 28,00 34,00 2 14/7/1970 8

0251643-8 GUSTAVO HENRIQUE CECILIANO DE ANDRADE 36.439.271-X 76,00 26,00 102.00 26,00 38,00 0 21/5/1988 9

0253111-9 EVELIN DAIANE PERES SANTIAGO DA SILVA 45209222X 70,00 31,00 101.00 31,00 30,00 1 30/8/1988 10

0253536-0 FABRICIO MAZZOLA 362838549 72,00 20,00 92.00 20,00 28,00 0 27/3/1991 11

CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (GERAL)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMEN-
TO

PROVA 
OBJETIVA

PROVA 
PRÁTICA

NOTA
 FI-
NAL

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
CLA 
PRE-
LIMPROVA 

PRÁTI-
CA

C.E FI-
LHOS

DATA 
NASC.

0251874-0 CASSIANO PAULO DOS SANTOS NETO 17375177-5 80,00 40,00 120.00 40,00 28,00 1 28/11/1964 1

0252080-0 OSWALDO CHIOVETTO JUNIOR 25151067 78,00 38,00 116.00 38,00 34,00 1 8/7/1976 2

0252446-5 MARCELO CUBA DE SOUZA FILHO 26239383 74,00 40,00 114.00 40,00 34,00 0 5/11/1974 3

0250735-8 ALESSANDRO ALVES DOMINGUES 35594263X 76,00 38,00 114.00 38,00 28,00 1 13/8/1978 4

0250184-8 CRISTIANO STRUMENO 27841363-8 76,00 38,00 114.00 38,00 26,00 0 12/12/1977 5

0250862-1 JOSE CARLOS DE SOUZA 9.597.977-3 72,00 40,00 112.00 40,00 32,00 0 5/10/1957 6

0252659-0 CHARLES ALVES DE SOUZA 37178040-8 70,00 38,00 108.00 38,00 30,00 2 20/11/1977 7

0252200-4 ANTONIO ROBERTO SAVIAN 75116753 70,00 38,00 108.00 38,00 28,00 0 5/4/1956 8
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0253265-4 VALDER JOSE DOS SANTOS 4835232 80,00 28,00 108.00 28,00 26,00 0 19/11/1948 9

0250165-1 LANDERSON DE ARAUJO E SILVA 340116067 76,00 30,00 106.00 30,00 28,00 1 23/3/1981 10

0251623-3 SAMMY KIOHARU RINZO 15119838-X 70,00 26,00 96.00 26,00 28,00 1 22/6/1965 11

CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (EMERGÊNCIA)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO PROVA 
OBJETIVA

PROVA
 PRÁTICA

NOTA
 FI-
NAL

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

CLA 
PRELIMPROVA 

PRÁTICA C.E FI-
LHOS

DATA 
NASC.

0251788-4 WESLEY TRETOW NEVES 19444342 76,00 40,00 116.00 40,00 24,00 2 7/5/1970 1

0252018-4 ALECIO ANTONIO NEVES 33799836X 74,00 40,00 114.00 40,00 22,00 1 11/5/1982 2

0252476-7 ADILSON CILENO DE MELO 20351998-X 72,00 40,00 112.00 40,00 16,00 2 28/10/1968 3

0251362-5 HELIO PEREIRA ZORZANELLO 381820981 70,00 40,00 110.00 40,00 26,00 1 25/7/1973 4

0250096-5 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 24457888-6 70,00 40,00 110.00 40,00 22,00 0 28/1/1974 5

0251548-2 VALDECIR LIMA DE BRITTO 21284265 70,00 40,00 110.00 40,00 18,00 1 6/9/1970 6

0251760-4 DALTON RIBEIRO COSTA 19414377 68,00 40,00 108.00 40,00 26,00 1 14/9/1969 7

0252994-7 CLAUDINEI CARPIM GARCIA 154255701 70,00 38,00 108.00 38,00 22,00 0 7/5/1962 8

0252216-0 OBADIAS DA SILVA 256995904 64,00 40,00 104.00 40,00 28,00 0 28/5/1974 9

0251935-6 EDNEI PAULO SPINA 267229203 64,00 40,00 104.00 40,00 20,00 1 16/3/1976 10

0250168-6 ANTONIO CARLOS DE ANDRADE JUNIOR 14647462 64,00 40,00 104.00 40,00 20,00 0 11/5/1962 11

0252188-1 PAULO ALVES DA ROCHA 25.031.715-1 66,00 38,00 104.00 38,00 26,00 1 20/10/1972 12

0253139-9 LEANDRO EDUARDO DE SOUZA 259506242 62,00 40,00 102.00 40,00 20,00 1 18/5/1975 13

0251054-5 RODRIGO REIS 34126037-X 60,00 40,00 100.00 40,00 26,00 2 14/3/1980 14

0251636-5 MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA 257427296 60,00 40,00 100.00 40,00 22,00 1 31/3/1975 15

0251238-6 JOEL CAETANO SILVA 27182668X 60,00 40,00 100.00 40,00 20,00 2 13/11/1979 16

0253356-1 OCTAVIO EGYDIO AVILLA 25028643.9 60,00 40,00 100.00 40,00 18,00 0 23/8/1971 17

0253328-6 JORGE ONISHI 141370075 66,00 34,00 100.00 34,00 20,00 1 8/7/1964 18

0253215-8 PAULO EDUARDO DUARTE 14466051-9 60,00 38,00 98.00 38,00 18,00 1 5/11/1962 19

0251522-9 MARCIO JOSE LEITE DE OLIVEIRA 410968948 62,00 36,00 98.00 36,00 24,00 0 5/8/1983 20

TELEFONISTA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO PROVA
 OBJETIVA

NOTA
 FINAL

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
CLA 

PRELIM
C.E PORT. FILHOS DATA 

NASC.

0252305-1 HELLEN PIRANA 351989626 84,00 84.00 30,00 30,00 0 27/10/1983 1

0250053-1 ISABEL CRISTINA FERREIRA SILVA 284286205 82,00 82.00 34,00 30,00 1 16/9/1983 2

0250059-0 MARIANA VICENTIN MACHADO BASSAN 303776778 80,00 80.00 34,00 30,00 0 8/5/1982 3

0252576-3 ROBERTA CRISTHINA ALVES GOULART BRANDEMBURGO 179868561 80,00 80.00 32,00 30,00 0 7/11/1971 4

0250211-9 ANDREA SANDRA DE CARVALHO 52655433-2 78,00 78.00 32,00 24,00 2 30/10/1967 5

0251340-4 CLAUDIA GOMES DO AMARAL LAPA 26422080-8 78,00 78.00 30,00 30,00 1 29/9/1975 6

0251094-4 ADRIANA DELGADO CANNEVA 114236215 78,00 78.00 26,00 30,00 1 14/5/1975 7

0250046-9 ELISETE SILVA DE OLIVEIRA 282034134 76,00 76.00 32,00 28,00 0 18/12/1976 8

0250301-8 ELISA CONSOLARI 271827671 76,00 76.00 30,00 30,00 0 3/6/1976 9

0252322-1 CLAUDIA HELENA FORNACIARI NAVARRO 181380511 76,00 76.00 30,00 26,00 2 10/1/1966 10

0252156-3 JAMILE COSTA DE CAMARGO 306106619 76,00 76.00 30,00 26,00 0 10/2/1980 11

0250179-1 JULIETA M LEITE CANTO 95953279 76,00 76.00 28,00 30,00 1 16/2/1956 12
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 002/2011) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos COMUNICA os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candida-
tos ao cargo público relacionados abaixo:
CARGO NOME .......................................................................AV. MÉDICA
ARQUITETO BRUNO CARVALHO DE MOURA LOPES .........................APTO
ARQUITETO ALINE MEDEIROS PENA ....................................................APTO
ENGENHEIRO AGRONOMIA CARLOS EDUARDO DE SOUZA MARTINS .....................APTO
ENGENHEIRO AGRONOMIA VINICIUS LEITE DE CAMPOS MENEGALE ....................APTO
ENGENHEIRO AMBIENTAL GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE NETO ......................APTO
ESPEC. MEIO AMBIENTE GEOLOGIA RAFAELA BONFANTE LANÇONE ....................................APTO
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2011) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos COMUNICA os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candida-
tos ao cargo público relacionados abaixo:
CARGO NOME ...................................................................... AV. MÉDICA
AUD.FISCAL TRIBUTAR.MUNICIPAL TADEU CHUNG IN LEE ..................................................... APTO
AG.FISCAL TRIBUTARIO TIBÉRIO CÉSAR MAGALHÃES BARREIRA .................. APTO
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor    

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 006/2011) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos COMUNICA os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos 
candidatos ao cargo público relacionados abaixo:
CARGO NOME .......................................................... AVALIAÇÃO MÉDICA
AUX.CONSULTORIO DENTARIO CARLA DE CASSIA V TOSCHI................................................ APTO
AUX.CONSULTORIO DENTARIO ANA PAULA ALVES PACHECO .............................................. APTO
MEDICO VETERINARIO ANALICE FREITAS DA SILVA................................................. APTO
TECNICO ENFERMAGEM JULIANA PINTO MORAIS MAMEDI ...................................... APTO
TECNICO ENFERMAGEM MARIA LUCIA MOREIRA MATIAS ........................................ APTO
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
  

 PORTARIAS ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N.º 78236/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/60/1798, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 18/09/2012, a servidora DANIELA CAMPOS DE LA 
NUEZ, matrícula nº 120000-3, do cargo de Professor Adjunto II - Português, junto à 
Secretaria Municipal de Educação. 
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 PORTARIA N.º 78237/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/43896, pela presente,
 RESOLVE 
Nomear o servidor IZAÍAS MARQUES DA SILVA, matrícula nº 83450-5, para exer-
cer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor de Planejamento e Compras 
da Coordenadoria Setorial de Suprimentos, do Departamento Administrativo, da Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

 PORTARIA N.º 78238/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/42022, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 18/09/2012, a servidora MELINA MARIA MELLO, 
matrícula nº 124624-0, do cargo de Professor de Educação Básica III - Português, 
junto à Secretaria Municipal de Educação. 

  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 007/2011) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos COMUNICA o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do 
candidato ao cargo público relacionado abaixo:
CARGO NOME ............................................................................AVALIAÇÃO MÉDICA
PROFESSOR PEB I SUELY CUNHA DE OLIVEIRA...................................................................APTO 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
  

 COMUNICADO 
  

 De acordo com o Decreto 16922, de 11 de janeiro de 2010, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:
DANIELA MAGALHÃES MONTEIRO DA SILVA, MATRÍCULA: 105770-7
REFERENTE: RECURSO DE LTS
PROTOCOLO: 2012/10/42020
PARECER: FAVORÁVEL À CONCESSÃO. JMO: 308/12

FLAVIA MORAES DOENHA, MATRÍCULA: 28886-1
REFERENTE: RECURSO DE LTS
PROTOCOLO: 2012/10/42682
PARECER: FAVORÁVEL À CONCESSÃO. JMO: 309/12

ANA CRISTINA INCERPI ROMANELLO JACOB, MATRÍCULA: 109916
REFERENTE: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PROTOCOLO: 2012/25/2035
PARECER: CONTRÁRIO À CONCESSÃO. JMO: 311/12
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 05 de Outubro de 2012 
PUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER INCORREÇÕES 

Processo Administrativo n.º 12/10/20. 577 - Interessado: SMS - Pregão 
Eletrônico n.º 187/2012 - Objeto: Contratação de empresa para confecção 

de próteses dentárias totais, próteses parciais removivéis sem armação 
em cromo cobalto, próteses parciais removivéis com armação em cromo 

cobalto, consertos, reembases e placas mio relaxantes. 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativos, e ao disposto 
no art. 7º, inciso XXVI do Decreto Municipal n.º 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II do Decreto Municipal n.º 17.518/2012,  AUTORIZO  
a despesa no valor global estimado de R$ 339.960,00 (Trezentos e trinta e nove mil 
novecentos e sessenta reais), a favor da empresa  CLINICA ODONTOLÓGICA 19 
DE DEZEMBRO LTDA. - ME , devendo onerar dotação orçamentária do presente 
exercício o valor de R$ 56.660,00 (Cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta reais), e 
o restante onerar dotação orçamentária do exercício subsequente.

Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração 
para as demais providências, conforma homologação.
 

 DR.FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO  
 Secretário Municipal De Saúde 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 Convocação 

  De Sirlene Silva Pereira - Protocolo n.º 2010/10/24709, De Cleomara Souza da 
Silva - Protocolo n.º 2011/10/24724, Vlademir dos Santos Henriques - Protocolo 
n.º 2012/10/3126, De Marilza Ramos da Silva - Protocolo n.º 2012/10/34561, De 
Igreja do Evangelho Quadrangular - Protocolo n.º 2012/10/35544, De Joaquim 
Vigilato da Silva - Protocolo n.º 2012/10/37539, De Rodrigo Ferreira da Silva - 
Protocolo n.º 20125/10/38009, De José Carlos Dias - Protocolo n.º 2012/10/39275;  
"Compareçam os interessados" .  

 Campinas, 05 de outubro de 2012 
 ENG.º MANOEL MOREIRA DE LIMA 

 Coordenador Setorial De Serviços Públicos 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS   

  Processo Administrativo nº  2011/10/30.264  - Interessado:  SMSP  - Assunto:  Pregão 
Presencial nº 017/2012  -   Objeto:  Registro de Preços de Serviços de concretagem e 
bombeamento com a utilização de materiais próprios ou adquiridos de terceiros, com-
preendendo a dosagem, preparação, transporte e entrega de concreto usinado na obra.

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações,  AUTORIZO , com ful-
cro na Ata de Registro de Preços nº 108/2012, a despesa no valor total de  R$ 14.450,00 
 (Quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais), a favor da empresa  Basalto Pedreira e 
Pavimentação Ltda. , para prestação dos serviços referentes aos itens 06 e 08.     

 VALDIR TERRAZAN 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Protocolado nº:  2011/10/42.405
 Interessado:  Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 Objeto:   Contratação Direta da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL para for-
necimento de energia elétrica às unidades pertencentes à SMSP tais como: túnel de 
pedestres (Estação Ferroviária), Túnel (Vila Industrial), Serviços de Bondes (DPJ), 
MacroCentro, Iluminação Pública e próprios municipais. 
 Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e do parecer apresentado pelo 
Senhor Economista da Secretaria de Administração e dos pareceres do Senhor Diretor 
do Departamento Central de Compras e do Senhor Secretário de Administração que 
indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais e que julgam procedente o 
reajustamento de preços a partir de Abril/2012,     AUTORIZO     o reajuste no valor total de  
R$ 355.728,29  (trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais, vinte 
e nove centavos), em favor da empresa Companhia Paulista de Forca e Luz - CPFL.  
PUBLIQUE-SE na forma da Lei.
  Após, ao Departamento Administrativo e Financeiro para que sejam tomadas as pro-
vidências necessárias à emissão da Nota de Empenho.     

 VALDIR TERRAZAN 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 EXTRATO DE DECISÃO FINAL DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO   

 Referente: Processo Administrativo n° 011/2012 - Protocolado n° 7.789/1/2012
Interessados: Senhores Pedro Hebling e Wagner Eduardo Cortezia.
Advogado: Dr. Tiago Bertaci dos Santos - OAB/SP Nº. 253.768, 
A Comissão Permanente de Apuração de Irregularidades e Aplicação de Sanções da 
Secretaria Municipal de Transportes e EMDEC S/A (CPA-TÁXI) em observância ao 
§2° do artigo 18 da Resolução Setransp n° 174/2011,  PUBLICA  extrato da decisão 
proferida no dia 25 de setembro de 2012 pelo Exmo. Senhor Secretário Municipal de 
Transportes referente ao PA 008/2012, que segue:
"Por todo o exposto e por não haver nada nos autos que justifi que uma penalidade, o 
Sr. Pedro Hebling, COTAX n° 23.835 e o Sr. Wagner Eduardo Cortezia, COTAX n° 
11.791, DEVEM ser ABSOLVIDOS, tendo em vista, que não se verifi caram as supos-
tas irregularidades em suas condutas."
Informamos que desta decisão cabe  RECURSO ADMINISTRATIVO , a ser inter-
posto pelo próprio interessado ou por advogado, devidamente constituído, no prazo 
de 08 (oito) dias úteis conforme Resolução Setransp nº174, contados do recebimento 
desta NOTIFICAÇÃO, admitidos por quaisquer meios previstos na referida Resolu-
ção. Fica facultada vista ao interessado do Protocolo na sede da EMDEC, na Gerência 
de Licitações e Contratos, das 9:00 hs às 11:00 hs e das 14:00hs às 16:00hs. 

Campinas, 08 de outubro de 2012.
 COMISSÃO PERMANENTE DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E 

APLICAÇÃO DE SANÇÕES CPA-TÁXI 
 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  DEFERIDO
 PROT.12/11/5320 MARCOS EDUARDO TILLI - PROT.12/11/3052 DELFINA ROSA MARCOS - 
PROT.12/11/229 RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA - PROT.11/11/15522 EMPREEND.IMOB. GAROTTI 
LTDA - PROT.12/11/10594 MAURICIO DA SILVEIRA BRITO - PROT.10/11/15535 PAULO PESSAGNO 
- PROT.12/11/5558 JOSÉ MAURICIO GERALDINO - PROT.12/11/10585 GERALDO PIERRE JUNIOR - 
PROT.12/11/10545 IVALTO DO CARMO MOREIRA - PROT.12/10/38807 HELIO JOSÉ PIRES OLIVEIRA 
DIAS JUNIOR - PROT.09/11/15429 ALBERTO NOBRE DE AGUIAR VALLIM.
 INDEFERIDO
 PROT.12/10/11790 SONIA IZABEL CIRINO - PROT.12/11/4846 JORGE ALBERTO BATISTA - PROT.12/11/7394 
GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - PROT.12/11/5337 CARMEN REGINA APADACCIA.
 AUTORIZO A DESINTERDIÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOANÓPOLIS Nº 162 - CIDADE JARDIM
 PROT.09/11/16472 DUOS/SEMURB.
 COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.12/11/8084 LUIS HENRIQUE ROSSAN - PROT.12/11/8303 ALINE M. OLIVEIRA LEÃO E/OU - 
PROT.12/11/10439 MARIA DO CEU DA CONCEIÇÃO CARDOSO - PROT.12/11/10459 JOSÉ CARLOS FE-
LIZARDO - PROT.11/11/10400 GILBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA - PROT.11/11/12764 VALDEMIR 
SERGIO SOLDA - PROT.12/11/6378 BENEDICTO RIBEIRO - PROT.80028/92 CARLOS ROBERTO DA SIL-
VA BODEÃO.
 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 ENGº CLOVIS MARTINI 

 Diretor Do Departamento De Uso E Ocupação Do Solo 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  DEFERIDO
 PROT. 08/11/1607 DANIELA DIAS FANTINI.
 INDEFERIDO
 PROT.03/10/1147 - PROT.03/11/1471 DORIVAL DE OLIVEIRA - PROT.05/11/9008 CLUBE HILL DIVERSÕES 
E LAZER LTDA - PROT.05/11/7971 - PROT.06/11/10812 ANA FERREIRA DA SILVA - PROT.12/10/23343 
ELIANE FRANCO - PROT.08/11/12277 - PROT.08/11/17137 ESTÉTICA DO CARRO REPAROS AUT.
LTDA-ME - PROT.10/11/4691 FRANCISCO CARLOS - PROT.09/11/12711 MELISSA MIDORI IHA HIRO-
TA - PROT.12/11/6248 LUCIANA VILLELA DE C.TRINDADE - PROT.12/10/22601 - BRECHO BARONI - 
PROT.11/11/6422 AÇO LEVE IND.COM.DE PERFIS MET.LTDA-EPP - PROT.11/11/6411 A.J.D. CONSORCIOS 
LTDA - PROT.12/10/8318 DVA AGRO DO BRASIL COM.IMP.E EXP. DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A. 
- PROT.12/11/6616 UPL DO BRASIL IND.E COM.DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A - PROT.12/10/13660 
K.L.WONG-ME - PROT.12/11/2672 DROGARIA ABRANGENTE SÃO DOMINGOS LTDA.
 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
 PROT.12/10/42225 MARCILIO TAVARES BARRETO NETO.
 COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.12/11/10577 TEIXEIRA IMÓVEIS LTDA - PROT.12/11/3015 ERIK MARCHIONI SILVEIRA FRANCO 
- PROT.10/11/4691 FRANCISCO CARLOS.
 

 ENGº SÉRGIO MOREIRA CAMAROTA 
 Diretor Do Departamento De Controle Urbano 
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 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISOS DE LICITAÇÕES   
 A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS, tor-
na público que encontram-se abertos os Editais e os mesmos estarão disponíveis aos interes-
sados a partir do dia 09/10/2012 ,  nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.ceasacampinas.
com.br. Segue abaixo:
  
 PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 031/2012 -  PROTOCOLO  Nº C.003.09.2012 - TIPO DE 
LICITAÇÃO:  MENOR PREÇO  - Registro de Preços de peixe cação em cubos, sem pele e 
sem osso, congelado e fi lé de merluza do Alasca em tiras, sem pele e sem espinha, congela-
do, para o Programa de Alimentação Escolar conforme convênio fi rmado entre a P.M.C. e a 
Ceasa/Campinas.  Início de acolhimento das propostas comerciais:  às 08:30 horas do dia 
23/10/2012.  Abertura das propostas:  às 08:30 horas do dia  24/10/2012.  Início da sessão 
de disputa de preços:  às 09:30 horas do dia 24/10/2012. 
  
 PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 029/2012 -  PROTOCOLO  Nº C.001.09.2012 - TIPO DE 
LICITAÇÃO:  MENOR PREÇO  - Registro de Preços de almôndega mista congelada, em-
panado e congelado de carne de aves, bife de fi lé mignon suíno congelado e hambúrguer 
misto congelado, para o Programa de Alimentação Escolar conforme convênio fi rmado en-
tre a P.M.C. e a Ceasa/Campinas.  Início de acolhimento das propostas comerciais:  às 
08:30 horas do dia 24/10/2012.  Abertura das propostas:  às 08:30 horas do dia  25/10/2012. 
 Início da sessão de disputa de preços:  às 09:30 horas do dia 25/10/2012.  

 SÉRGIO LUIZ JULIANO 
 Diretor Presidente 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO   
 A Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS, convoca o can-
didato abaixo relacionado a comparecer impreterivelmente no dia 11/10/2012, na Avenida 
Prefeito Faria Lima nº 10 - Parque Itália - Campinas, para que sejam iniciados os procedi-
mentos relacionados à contratação.
Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público 01/2010 e 01/2011, o candidato que 
não atender a essa convocação no prazo aqui estabelecido, com a ressalva constante no item 
13.6 do edital de abertura.
CANDIDATO EMPREGO CLASSIFICAÇÃO HORÁRIO
HERLON RUIZ DE ARAÚJO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JR 4º 09:00
ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL JR 39º 10:00
GIOVANA CRISTINA VIDEIRA ASSISTENTE SOCIAL JR 40º 11:00 

 Campinas, 05 de outubro de 2012 
 LAIRCE ANICETO CARDOSO DA SILVA 

 Coordenadora De Recursos Humanos 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 DESPACHO   
 Do Protocolo nº 033/12   
CONVITE nº 006/12 - Homologação e Adjudicação.  
Em face dos elementos de convicção constantes do presente processo, em especial a Ata nº 
029/12 e da manifestação da Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,  HOMO-
LOGO  o Convite nº 006/12, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços 
de controle de pragas urbanas, com fornecimento de materiais. 
 ADJUDICO  o objeto deste Convite à empresa  BIOTRATA SANEAMENTO AMBIEN-
TAL LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 09.414.104/0001-17, classifi cada em primeiro lugar 
no valor total de R$ 23.292,00 (vinte e três mil, duzentos e noventa e dois reais). 
 A  UTORIZO  a despesa no valor total de R$ 23.292,00 (vinte e três mil, duzentos e noventa 
e dois reais).  

ANDRÉ ARANHA RIBEIRO
Diretor Presidente EMDEC S/A 

  

 COMUNICADO DO PRESIDENTE 118/12   
  Assunto: Nomeação de Comissão Permanente de Licitações. 
O Presidente da EMDEC S/A, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao 
artigo 51,  caput,  da Lei Federal nº 8.666/93, comunica:
1. Fica constituída a Comissão Permanente de Licitações, com atribuição de processar e 
julgar habilitações e propostas em licitações, assinar editais e eventuais esclarecimentos, 
assinar respostas a impugnações, assim como, processar e julgar a inscrição em registro 
cadastral, a sua alteração ou cancelamento e demais atribuições previstas em lei.
2. A Comissão será composta pelos membros abaixo nomeados, cuja maioria pertence 
ao quadro permanente da empresa:
 Presidente: Mariane de Aguiar Pacini 
 Presidentes Suplentes: Helen Cardoso de Jesus 
 Nilson Lopes Vieira 
 Membros: Adriana Andréa Dumbra Sturla 
 Claudicéia de Lima Fernandes 
 Cleber O. R. Gonçalves 
 Daniela Cristina Silva do Prado 
 Ludmyla E. N. Vota 
 Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo 
 Samila Maria Barreto M. Antonio 
 Sueli Marta Bernardi    
3. Os membros da Comissão Permanente de Licitações responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela Comissão, salvo em caso de posicionamento indivi-
dual divergente devidamente fundamentado e registrado em ata lavrada na reunião em 
que tiver sido tomada a decisão.
4. A Comissão funcionará com no mínimo 03 (três) membros.
5. A investidura dos membros da presente Comissão, será de 01 (um) ano, a contar de 
05 de outubro de 2012.
6. Este Comunicado substitui o de n º 048/12.

Campinas, 05 de outubro de 2012
 

 ANDRE ARANHA RIBEIRO 
 Diretor Presidente Da Emdec 

  

 COMUNICADO DO PRESIDENTE 119/12   
  Assunto: Nomeação de Comissão para Licitações na Modalidade Pregão. 
O Presidente da EMDEC S/A, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao 
inciso IV da Lei Federal nº 10.520/02 combinado com o artigo 5º do Decreto Munici-
pal nº 14.218/03 e Decreto nº 14.602/04, comunica:
1. Ficam nomeados os funcionários abaixo relacionados, cuja maioria pertence ao 
quadro permanente da empresa, para processamento de licitações na modalidade Pre-
gão de interesse da EMDEC, incluindo dentre outras atribuições correlatas, o creden-
ciamento dos interessados, recebimento dos envelopes, condução da fase de lances, 
abertura dos envelopes, negociação de preços, análise da aceitabilidade dos preços 
ofertados e a classifi cação das licitantes, o julgamento de habilitações, adjudicação 
do objeto se não tiver havido na sessão pública a declaração de intenção motivada de 
interposição de recurso, elaboração de ata, recebimento de recursos e o encaminha-
mento do processo devidamente instruído à autoridade superior para decisão, eventual 
adjudicação e homologação.
2. Para cada licitação, o Diretor da área interessada/requisitante deverá indicar, for-
mal e expressamente, um funcionário devidamente qualifi cado para integrar a equipe 
de apoio, o qual atuará como membro responsável pelo apoio técnico e operacional, 
principalmente pela análise da qualifi cação técnica das licitantes. A indicação promo-
vida pelo Diretor da área deverá ser juntada ao PALC, juntamente com cópia deste 
Comunicado.
 PREGOEIROS: Helen Cardoso de Jesus 
 Mariane de Aguiar Pacini 
 Nilson Lopes Vieira   
 EQUIPE DE APOIO: Adriana Andréa Dumbra Sturla  
 Cleber O. R. Gonçalves 
 Daniela Andrade da Silva 
 Daniela Cristina Silva do Prado 
 Ludmyla E. N. Vota 
 Moacir César Côrte 
 Samila Maria Barreto M. Antonio 
 Sueli Marta Bernardi 
3. Os integrantes da equipe de apoio responderão solidariamente por todos os atos pra-
ticados pelo Pregoeiro, ressalvada a posição individual divergente devidamente fun-
damentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
4. As licitações na modalidade pregão, sempre serão conduzidas por no mínimo 03 
(três) integrantes sendo 01 (um) Pregoeiro e 02 (dois) membros da equipe de apoio.
5. A investidura dos Pregoeiros e equipe de apoio será de 01 (um) ano, a contar de 05 
de outubro de 2012.
6. Este Comunicado substitui o de nº 049/12.

Campinas, 05 de outubro de 2012.
 

 ANDRE ARANHA RIBEIRO 
 Diretor Presidente Da Emdec 

  

 EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE 
CREDENCIAMENTO   

 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2010
PROTOCOLO Nº 087/2009
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: BLOCKAUTO TECNOLOGIA LTDA.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 
DE FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, MODALIDADE CONVENCIONAL, 
OFERECIDO PELA CREDENCIADA.
DATA DO ENCERRAMENTO: 01/07/2010
DATA DE ASSINATURA: 05/10/2012

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

  

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO   
 ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 024/10
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/10 - PROTOCOLO Nº 013/10
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: INTERLOC TRANSPORTES LTDA.- EPP.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES.
DO VALOR: R$ 63.187,80
DO PRAZO: PRORROGAÇÃO 06 (SEIS) MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA.
DATA: 08/10/12

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 RATIFICAÇÃO   
    ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 -Protocolo Nº851/2012 
Cholmed Comercial Hospitalar Ltda. para o item 1 no valor total de R$ 2.245,00 (dois 
mil duzentos quarenta cinco reais)
 

 Campinas, 04 de outubro de 2012 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Do H.M.M.G. 
  

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº.:  149/2012
 PROCESSO N° . 592/2012
 OBJETO:  Aquisição de órteses e próteses (urologia), mediante o sistema de Registro de 
Preços. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 
43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Mu-
nicipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo  01. CANCELAR  
os itens 02, 07, 12 e 13 por não lograr interessados na apresentação de proposta.
 02.  HOMOLOGAR  o Pregão Presencial nº.149/2012, adjudicando o objeto em epígrafe, as 
empresas abaixo especifi cadas.
- Promedon Belo Horizonte Prods. Med. Hosp. Ltda., para o item 01 (R$ 1.050,00);
- GR Médica Com. Rep. Mat. Hosp. Ltda., para os itens 03 (R$ 24,25), 04 (R$ 24,25) e 05 
(R$ 24,25);
- Russer Brasil Ltda - EPP., para o item 06 (R$ 215,00);
- Europa Medico Service Ltda - EPP., para os itens 08 (R$ 225,00), 09 (R$ 225,00) e 11 
(R$ 237,00);
- Endo Máster Com. de Equip. Ópt. e Cient. Ltda - EPP., para o item 10 (R$ 270,00).
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do rece-
bimento da notifi cação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito á Avenida 
Prefeito Faria Lima, 340 - Pq. Itália - Campinas-SP, para assinatura da Ata.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2012 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Do H.M.M.G. 
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 REVOGAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2012 
 PROCESSO Nº 736/2012 
 OBJETO:  Aquisição de material hospitalar (equipos para bomba de infusão parenteral), 
para os itens  01, 02 e 03, a empresa vencedora deverá entregar na condição de CO-
MODATO 300 unidades  de bombas de infusão, mediante sistema de Registro de Preços
Tendo em vista os elementos constantes no presente processo licitatório, decido por  RE-
VOGAR  o Pregão Presencial n° 146/2012 com fundamento no artigo 49 da Lei Federal 
8.666/93, tendo em vista a existência de razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e sufi ciente para justifi car tal con-
duta. Publique-se. Após a Coordenadoria de Suprimentos para as demais providências. 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Do H.M.M.G. 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2012 
 Pregão Eletrônico N° 014/2012 - Processo Licitatório N° 018/2012 

 Objeto: Registro de preços para aquisição de móveis para escritório. Dentetora: SPAC 
COMÉRCIO DE AÇO LTDA. EPP. Vigência: 12 meses a partir de 28/06/2012. Em 
atendimento ao artigo 15, §2º, da Lei Federal 8.666/93.

ITEM QTD OBJETO DESCRITIVO 
MARCA E 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$)

1 102 

MESA L 

MESA L, COM TAMPO ÚNICO, MATERIAL 
MDP, COM ACABAMENTO LAMINADO 

MELAMÍNICO BP LISO 25MM,  
ACABAMENTO FRONTAL EM ERGOSOFT E 

LATERAIS EM FITA ABS 1 MM, PAINÉIS 
FRONTAIS EM MPD REVESTIDOS EM 

LAMINADO MELANÍMICO BP LISO 25MM, 
RECUADOS 12 CM DA BORDA DA MESA, 2 

CALHAS METÁLICAS PARA FIAÇÃO 
ELÉTRICA E LÓGICA, CALHAS BERÇO 

PARA FIAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA 
PINTADA EM CINZA CRISTAL. PÉ DE 

CANTO METÁLICO PARA DISTRIBUIÇÃO 
DE CABEAMENTO COM TAMPA 

REMOVÍVEL SOB O TAMPO DA MESA. 
MEDINDO 150X150X60X60X74CM DE 

ALTURA, ACABAMENTO CHANFRADO EM 
45 GRAUS. 

PROCEDÊNCIA NACIONAL 

MARTE/SPAC 
ETS-1515 R$310,00 R$31.620,00 

2 24 

GAVETEIRO 
PEDESTAL 

GAVETEIRO PEDESTAL, COM TAMPO, 
MATERIAL MPD, COM ACABAMENTO 

LAMINADO MELAMÍNICO BP LISO 25MM, 
ACABAMENTO FRONTAL EM PERFIL 
ERGOSOFT E LATERAIS EM FITA ABS 

1MM, CORPO E FRENTE DE GAVETAS EM 
MPD, COR CINZA CRISTAL, GAVETAS 

INTERNAS EM CHAPA DE AÇO PINTADAS 
EM EPÓXI-PÓ COR CINZA CRISTAL, 
CORREDIÇAS COM ROLDANAS DE 
NYLON, 04 GAVETAS, FECHADURA 
FRONTAL TIPO YALE COM FECHO 

SIMULTÂNEO, PUXADORES METÁLICOS 
TIPO MEIA LUA NA COR CINZA CRISTAL, 
MEDINDO 40 X 60 X 74 CM (LARG X PROF 

X ALT). 
PROCEDÊNCIA NACIONAL 

MARTE/ARQUIVE 
48004 R$250,00 R$6.000,00 

3 57 

GAVETEIRO 
VOLANTE 

GAVETEIRO VOLANTE, MATERIAL MPD, 
COM ACABAMENTO  LAMINADO 

MELAMÍNICO BP LISO 25MM, 
ACABAMENTO FRONTAL EM PERFIL 
ERGOSOFT E LATERAIS EM FITA ABS 

1MM, CORPO E FRENTE DE GAVETAS EM 
MPD, COR CINZA CRISTAL, COM 

RODÍZIOS, GAVETAS INTERNAS EM 
CHAPA DE AÇO PINTADAS EM EPÓXI-PÓ 
COR CINZA CRISTAL, CORREDIÇAS COM 

ROLDANAS DE NYLON, 04 GAVETAS, 
FECHADURA FRONTAL TIPO YALE COM 

FECHO SIMULTÂNEO, PUXADORES 
METÁLICOS TIPO MEIA LUA NA COR 

GELO, MEDINDO 40 X 45 X 65 CM. (LARG X 
PROF X ALT). 

PROCEDÊNCIA NACIONAL 

MARTE 
GV-4 R$170,00 R$9.690,00 

4 24 

PAINEL DIVISOR 

PAINEL DIVISOR, MATERIAL MPD, COM 
ACABAMENTO  LAMINADO MELAMÍNICO 

BP LISO 18MM, ENCABEÇAMENTO EM 
PERFIL ERGOSOFT, COR CINZA CRISTAL, 

SUPORTES DE FIXAÇÃO METÁLICOS 
REFORÇADOS, PINTADOS NA COR CINZA 
CRISTAL, MEDINDO 170 X 54 CM ( LARG X 

ALT ). 
PROCEDÊNCIA NACIONAL 

MARTE/SPACE 
BI - 1754 R$65,00 R$1.560,00 

5 88 PAINEL DIVISOR 
PAINEL DIVISOR, MATERIAL MPD, COM 

ACABAMENTO  LAMINADO MELAMÍNICO 
BP LISO 18MM, ENCABEÇAMENTO EM 

MARTE/SPACE 
BI-1554 R$50,00 R$4.400,00 

PERFIL ERGOSOFT, COR CINZA CRISTAL, 
SUPORTES DE FIXAÇÃO METÁLICOS 

REFORÇADOS, PINTADOS NA COR CINZA 
CRISTAL, MEDINDO 150 X 54 CM ( LARG X 

ALT ). 
PROCEDÊNCIA NACIONAL 

6 20 

ARMÁRIO ALTO 

ARMÁRIO ALTO, MATERIAL MPD, COM 
ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 

BP LISO 25MM, ENCABEÇAMENTO EM 
PERFIL ERGOSOFT, COR CINZA CRISTAL, 

03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 02 
REGULÁVEIS, 2 PORTAS DE ABRIR, COM 

DOBRADIÇAS, COM FECHADURA 
FRONTAL, PUXADORES METÁLICOS TIPO 

MEIA LUA NA COR CINZA CRISTAL, 
MEDINDO 80 X 50 X 160 CM. (LARG X 

PROF X ALT). 
PROCEDÊNCIA NACIONAL 

MARTE/ARQUIVE 
47000 R$370,00 R$7.400,00 

7 15 

ARMÁRIO BAIXO 

ARMÁRIO BAIXO, MATERIAL MPD, COM 
ACABAMENTO  LAMINADO MELAMÍNICO 

BP LISO 25MM, ENCABEÇAMENTO EM 
PERFIL ERGOSOFT, COR CINZA CRISTAL, 
01 PRATELEIRA INTERNA, 2 PORTAS DE 

ABRIR, COM DOBRADIÇAS COM 
FECHADURA FRONTAL, PUXADORES 
METÁLICOS TIPO MEIA LUA NA COR 

CINZA CRISTAL, MEDINDO 80 X 50 X 74 
CM. (LARG X PROF X ALT). 
PROCEDÊNCIA NACIONAL 

MARTE/ARQUIVE 
-47002 R$196,00 R$2.940,00 

VALOR GLOBAL (SESSENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS) R$ 63.610,00 

 
 CENTRAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS   

  

 JUSTIFICATIVA DE ATRASO NOS PAGAMENTOS   
 Atendendo aos preceitos estabelecidos nos artigos 244 da Instrução nº. 02/2008 (TC-
A-40. 728/026/07) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, justifi camos que 
os pagamentos efetuados no mês de  Setembro/2012 , pela Informática de Municípios 
Associados S/A, foram em virtude da necessidade de não comprometer as atividades 
essenciais, à prestação de serviços providos à Prefeitura Municipal de Campinas, os 
quais compreendem indiretamente, as razões de interesse público conforme requer a 
Lei 8666/93 em seu artigo 5º. As atividades compreendem na responsabilidade pela 
execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a adminis-
tração da Imprensa Ofi cial do Município.

FORNECEDOR  VALOR 

ECO SISTEMAS AUTOMAÇÃO S/S LTDA. 3.027,04

ECO SISTEMAS AUTOMAÇÃO S/S LTDA. 3.512,21

APOIO SISTEMAS GERENCIAIS P/INFORMÁTICA PERUÍBE LTDA.-ME 83.623,40

D.R. DE SOUZA DESENTUPIDORA LTDA. 1.615,00
 

 Campinas, 04 de outubro de 2012 
 PEDRO JAIME ZILLER DE ARAÚJO 

 PRESIDENTE 
 GILSON SANTOS CHAGAS 

 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
 GILZANI DE CÁSSIA TEIXEIRA 

 GERENTE FINANCEIRA 
  

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 Processo Licitatório Nº 036/2012 - Pregão Eletrônico Nº 030/2012 

 Objeto: Registro de preços para a aquisição de leitor de código de barras manual de 
mão, caixa de som para microcomputador e webcam. Em face dos elementos cons-
tantes no presente processo licitatório, e ao disposto no artigo 4º, inciso XXII, da Lei 
Federal nº 10.520/2002,  HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 030/2012, e ratifi co a 
adjudicação do seu objeto em favor das empresas  CODE7 7 LTDA - ME,  lote 01 pelo 
valor de: R$ 199.970,00;  TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 
LTDA,  lote 02 pelo valor de: R$ 11.690,00; e  MOISES HAMERSKI,  lote 03 pelo 
valor de: R$ 25.110,00. Publique-se. 

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 PEDRO JAIME ZILLER DE ARAÚJO 

 Diretor Presidente 
  

 RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

 Inexigibilidade n° 003/2012 - Processo Licitatório n° 045/2012 
  Ratificação:  inexigibilidade de licitação - artigo 25,  caput -  Lei 8.666/93
 Objeto:  compartilhamento de infraestrutura de rede.  Empresa : COMPANHIA 
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.  Prazo:  12 meses.  Valor estimado:  R$ 
64.880,64. Conforme justifi cativa e parecer exarados nos autos do Processo Licitató-
rio nº 045/2012, que trata da contratação da empresa  COMPANHIA PAULISTA DE 
FORÇA E LUZ - CPFL , cujo objeto é o compartilhamento de infraestrutura de rede 
para 512 postes, para extensão das rotas de cabo óptico da IMA,  RATIFICO  o ato de 
inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 26 da Lei de Licitações. Publique-se.  

 Campinas, 08 de outubro de 2012 
 PEDRO JAIME ZILLER DE ARAÚJO 

 Diretor Presidente 
  

 RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2012 AO 
CONTRATO Nº 022/2010 

 Processo Licitatório Nº 039/2010 
 Objeto: Reajuste e prorrogação da vigência contratual. Contratada: ORACLE DO BRASIL 
SISTEMAS LTDA. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 05/10/2012. Valor: R$ 43.726,56. 

 CENTRAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS 

   SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2012/183  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de torneiras, fi xador anti-
-vandalismo e fl exível de entrada de água,  com recursos do programa de apoio à 
recuperação de águas - reágua da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de 
São Paulo - Contrato nº 002/2011.   Recebimento das propostas até às 14h do dia 
25.10.2012  e início da disputa de preços  dia 26.10.2012 às 9h . 

 Pregão n. 2012/206  -  ELETRÔNICO . Objeto: Execução de serviços de instalação 
de um sistema de medição remota com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e 
materiais,  com recursos do programa de apoio à recuperação de águas - reágua da 
Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo - Contrato nº 002/2011. 
  Recebimento das propostas até às 14h do dia 29.10.2012  e início da disputa de 
preços  dia 30.10.2012 às 9h . 

As informações dos dados para acesso devem ser feitas no site www.licitacoes-e.com.
br. Os editais poderão ser obtidos nos sites (www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.
com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 

  

 HOMOLOGAÇÃO   
  Concorrência n. 2012/01  - Objeto: Execução das obras do interceptor de esgotos do 
Sistema Anhumas - trecho Santa Cândida, através de método convencional e de traves-
sia por método não destrutível (tipo tunnel linner), no Jardim Santa Cândida - Campinas/
SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, fi nanciada parcial-
mente pela Caixa Econômica Federal - FGTS - Pró-Saneamento n. 0157.950/07/2004. 
Comunicamos a homologação e adjudicação do objeto  à empresa CTL ENGENHA-
RIA LTDA., valor total de R$ 3.684.955,69, pelo período de 16 (dezesseis) meses. 

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 

  

 JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS   
  Concorrência n. 2012/03  - Objeto Execução das obras da rede coletora de esgotos do 
Jardim Satélite Íris 1 - Sub-Bacias 1 e 2, através de sistema convencional e de MND 
(tipo tunel linner) no município de Campinas/SP, com fornecimento de materiais, 
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equipamentos e mão-de-obra. Comunicamos o resultado do julgamento das propos-
tas de preços das empresas participantes desta licitação, classifi cadas como segue:  1º 
classificada: DBO Engenharia Ambiental Ltda. R$ 5.322.707,52;  2º classifi cada: 
TNG Incorporadora, Construtora e Empreendimentos Ltda. R$ 5.518.972,21; 3º clas-
sifi cada: M. Tabet Engenharia e Construções Ltda. R$ 5.788.848,26; 4º classifi cada: 
Gimma Engenharia Ltda. R$ 6.064.203,78; 5º classifi cada: CTL Engenharia Ltda. R$ 
6.559.058,75; 6º classifi cada: Melhor Forma Engenharia Ltda. R$ 6.647.037,76; 7º 
classifi cada: VA Saneamento Ambiental Ltda. R$ 6.688.282,56; 8º classifi cada: Cons-
trutora Elevação Ltda. R$ 6.923.511,25; 9º classifi cada: MND Construções Subterrâ-
neas Mét. Não Destrutivo Ltda. R$ 7.163.711,34; 10º classifi cada: Rual Construções e 
Comércio Ltda. R$ 7.519.884,80; 11º classifi cada: Stemag Engenharia e Construções 
Ltda. R$ 7.969.349,42. 

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 

  

 REABERTURA DE PRAZO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2012/214 - ELETRÔNICO.  Objeto: Registro de preços de medidores ve-
locimétricos unijato, multijato, volumétricos, woltmann e eletrônicos (com recursos 
próprios e/ou do FINAME/BNDES).Tendo em vista alterações no edital,  fica rea-
berto o prazo  para recebimento das propostas até às  14h do dia 23.10.2012  e início 
da disputa de preços  às 9h do dia 24.10.2012 . A informação dos dados para acesso 
deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Novo edital poderá ser obtido nos sites 
(www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Lici-
tações das 8h às 12h e 14h às 17h.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 

  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2012/219  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de óleo lubrifi cante hidráu-
lico, óleo para engrenagens e mancais, óleo lubrifi cante para compressores de ar, óleo 
mineral e óleo sintético. Recebimento das propostas até às  17h  do dia  22/10/2012  e 
início da disputa de preços dia  23/10/2012  às  9h . A informação dos dados para acesso 
deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet 

(http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Com-
pras e Licitações.
 Pregão n. 2012/255  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de conjunto motobomba re-
-autoescorvante. Recebimento das propostas até às  17h  do dia  23/10/2012  e início da 
disputa de preços dia  24/10/2012  às  9h . A informação dos dados para acesso deve ser 
feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.
sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES     
 

  

 AVISO DE RETIFICAÇÃO   
  Pregão n. 2012/197  - ELETRÔNICO - Objeto: Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em bombas submersíveis da marca KSB, com fornecimento de 
peças e acessórios.  Onde se lê:  ND BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 
 no valor total do lote de  R$ 435.140,00,  leia-se ND BOMBAS COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA.,  no valor total do lote de  R$ 447.140,00  pelo período de 12 (doze) 
meses.  As demais condições publicadas em 04.10.2012 fi cam mantidas.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS   
  LANCHONETE RUDA LTDA ME , inscrito no CNPJ sob nº 04.410.705/0001-38, 
estabelecido à Av. Santa Isabel nº 484, Campinas, Barão Geraldo, CEP-13084-012, 
 declara  para os devidos fi ns que no ano de 2012 foram  extraviados  os Livro Registro 
de Inventario Nº 01 e Livro de Ocorrências Nº 01. 

  

 EDITAL DE EXTRAVIO   
  BAER & BAER LTDA , que era estabelecida a Rua Helena Steimberg nº 892 - J. 
Carlos Gomes em Campinas - SP, CNPJ nº 03.097.642/0001-49 e CCM nº 56.706-0 
 comunica  o  extravio  das notas fi scais de Serviços- Serie A do nº 001 a 050.
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