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Prefeitura recebe
laudo da Unicamp
sobre Sousas

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
sedia, entre os dias 15 e 19 deste mês,
a Semana de Prevenção da Infecção
Hospitalar.
O evento acontecerá no Anfiteatro do
Ambulatório de Especialidades do
hospital, na Avenida Faria Lima, 200, e
é dirigido aos profissionais de Saúde
da Rede Municipal e demais interessa-
dos.
A infecção hospitalar é, atualmente, um
dos grandes problemas enfrentados
pelas instituições de saúde em todo o
mundo.
Avanço
O avanço da Medicina ao longo do
século vinte trouxe consigo novas
oportunidades para o agravamento do
problema, uma vez que os modernos

procedimentos, em muitos casos
invasivos, acabam abrindo espaços
para a infecção. Além disso, há o fator
seletivo, provocado pelo uso de
antibióticos, o que propicia o
surgimento de germes cada vez mais
resistentes. Esses inimigos invisíveis,
muitas vezes, são disseminados por
meio das mãos dos atarefados
profissionais de saúde, no dia-a-dia
dos centros cirúrgicos e enfermarias.
Programação
A abertura da Semana, no dia 15,
segunda-feira, está marcada para as
19 horas, com o tema Uso Racional de
Antimicrobianos e Infecção Hospitalar:
História e Legislação.
O dia 16, terça, será dedicado à
Importância das Precauções no

Controle da Infecção com palestras às
19h, sobre Precauções e Isolamentos.
Treinamento
Na quarta, dia 17, uma mesa redonda,
também às 19 horas, terá como tema
a Infecção
Cirúrgica. No dia 18, no mesmo
horário, será discutida a importância
das pragas urbanas e o destino dos
resíduos hospitalares.
Entre os dias 16 e 18, sempre às 11
horas, enfermeiras do Hospital Mário
Gatti, ministrarão treinamento sobre
prevenção de pneumonias hospitalares,
infecções urinárias e  infecções
relacionadas a catéteres vasculares.
O evento termina no dia 19, às 11
horas, com a palestra Reduzir infecção
hospitalar: um desafio possível.

A prefeita Izalene Tiene recebe hoje o
Laudo de Causalidade preparado pela
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) sobre o alagamento
ocorrido na região da APA Municipal,
no dia 16 de fevereiro.
O laudo irá apontar o que causou a
enchente nos distritos de Sousas e
Joaquim Egídio, quando dois açudes
irregulares transbordaram.
A equipe que realizou o trabalho tem
representantes do Centro de Ensino e
Pesquisa em Agricultura (Cepagri),
Faculdade de Engenharia Agrícola
(Feagri) e Faculdade de Engenharia
Civil (FEC).

Para marcar seus 25 anos de
atividade, o Observatório Municipal
Jean Nicolini promove uma atividade
diferente em um sábado de cada mês.
Em abril, a comemoração será no dia
7, das 17h30 às 21horas, com a
programação “Estrela Sírius e os
Povos Antigos”.
Na oportunidade, os astrônomos do
observatório explicarão o céu do
mês, com enfoque especial para a
estrela Sírius do Cão Maior.
O Observatório está localizado na
Serra das Cabras, Distrito de Joaquim
Egídio, em Campinas. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone
(19) 3298-6566.

Observatório Jean
Nicolini mostra
“céu do mês”



GABINETE DA PREFEITA

LEI N. 11.166 DE 03 DE ABRIL DE 2002

AUTORIZA O MUNICÍPIO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE,
OBJETIVANDO O APORTE DE RECURSOS TÉCNICOS, FINANCEIROS E
MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS". 

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º- Fica o Município autorizado a celebrar convênio, assim como seus
respectivos aditamentos,  com o Governo do Estado de São Paulo, através da
Secretaria de Estado da Saúde, objetivando o aporte de recursos técnicos,
financeiros e materiais para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde. 
Art. 2º - Os encargos decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias ou  decorrentes de aportes de outras esferas
governamentais e de convênios com instituições de fomento ligadas à saúde. 
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. 

Campinas, 03 de abril de 2002

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

Autoria: Prefeitura Municipal de Campinas
Protocolado PMC nº 15.339/02

DECRETO N.º  13.911 DE 03 DE ABRIL DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 2.897.700,00

(dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil e setecentos reais)
A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto no artigo 4º, § 2, inciso IV da Lei n.º 11.121 de 28 de Dezembro de 2001,

DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 2.897.700,00(dois
milhões, oitocentos e noventa e sete mil e setecentos reais) suplementar ao
Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.2028.3.002 CONST.E ADEQUANDO INFRA-ESTRUTURAE EQUIPAMENTOS
449051 Obras e Instalações
00.17 Secretaria de Estado da Educação -- FUNDEF..........................................R$  2.150.000,00
12.361.2351.2.073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
339035 Serviços de Consultoria
00.17 Secretaria de Estado da Educação -- FUNDEF...........................................R$      15.000,00
339037 Locação de Mão de Obra
00.17 Secretaria de Estado da Educação -- FUNDEF..........................................R$     100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente
00.17 Secretaria de Estado da Educação -- FUNDEF..........................................R$     445.000,00
12.365.2352.2.074 MANUTENÇÃO DA REDE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
449052 Equipamento e Material Permanente
0.20.1 LBA -- ME. ................................................................................................ .R$    187.700,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...........................................................................................R$ 2.897.700,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de
que trata o Artigo 43º, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17 de março de 1964,
provenientes do convênio com o Ministério da Educação -- LBA e FUNDEF.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 03 de abril de 2002

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da
Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes dos Protocolos
nº.s 018048 e 18209/02/SME e publicado na Coordenadoria de Gabinete da
Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N.º 13.912 DE 03 DE ABRIL DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 760.000,00 

(setecentos e sessenta mil reais).
A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o disposto no artigo 4º da Lei n.º 11.121 de 28 de Dezembro de 2001,

DECRETA :

Artigo 1º -’
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.2028.4.011 REVIT. DO CARÁTER EDUC.DAS BIBLIOT. PUB. E ESCOLARES
449052 Equipamentos e Material Permanente
00.01 Tesouro Municipal -- Ensino Fundamental ................................................R$       40.000,00
12.365.2352.2.074 MANUT. DA REDE EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHES
339037 Locação de Mão de Obra...........................................................................R$       74.000,00
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica........................................R$      200.000,00
12.365.2352.2.075 MANUT. DA REDE EDUC. INFANTIL- ENS. PRÉ - ESCOLAR
339037 Locação de Mão de Obra...........................................................................R$       96.000,00
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica........................................R$      350.000,00
/TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .........................................................................................R$     760.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos
provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das
seguintes dotações:
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.3300.2.071 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica
00.01 Tesouro Municipal -- Ensino Fundamental .....................................................R$  40.000,00
12.365.2028.3.013 DEMOCR. DA EDUC. DE QUALIDADE -- CONTR. DE CEMEI
449051 Obras e Instalações .......................................................................................R$  720.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES............................................................................................................R$ 760.000,00

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 03 de abril de 2002
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Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da
Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº
18127/02/SME e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data
supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N.º 13.913 DE 03 DE ABRIL DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 142.000,00 

(cento e quarenta e dois mil reais).
A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o disposto no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei n.º 11.121 de 28 de Dezembro
de 2001,

EXPEDIENTE

O DIÁRIO OFICIAL DE CAMPINAS (Lei nº 2819/63) é uma publicação da Prefeitura de
Campinas, produzido pela IMA (Informática de Municípios Associados S/A). Avenida
Anchieta, 200 - 2º andar - Paço Municipal. 
Assinaturas: Informações através do telefone (019) 232-9611 ou no endereço acima. 

Recebimento de matérias para publicação na Edição do dia seguinte ATÉ 12:00 horas.
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DECRETA :
Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 142.000,00 (cento
e quarenta e dois mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas
seguintes classificações :
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.2352.2.074 MANUT. DA REDE EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHES
339037 Locação de Mão de Obra...........................................................................R$       50.000,00
12.365.2352.2.075 MANUT. DA REDE EDUC. INFANTIL- ENS. PRÉ - ESCOLAR
339037 Locação de Mão de Obra...........................................................................R$       92.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ..........................................................................................R$     142.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos
provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das
seguintes dotações:
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.2352.2.074 MANUT. DA REDE EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHES
339030 Material de Consumo..................................................................................R$      50.000,00
12.365.2352.2.075 MANUT. DA REDE EDUC. INFANTIL- ENS. PRÉ - ESCOLAR
339030 Material de Consumo..................................................................................R$      92.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES...........................................................................................................R$  142.000,00

Artigo 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 03 de abril de 2002

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. De Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da
Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº
18127/02/SME e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data
supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA 
EXM.ª SRA. PREFEITA DE CAMPINAS 

EM, 02 DE ABRIL DE 2002

De SAJC - Prot. 61087/01
Acolho o bem lançado parecer da i. Procuradora Municipal Fernanda do Amaral
Zaitune (fls. 28/30).
Assim sendo, tendo em vista os elementos constantes do presente protocolado,
o caráter ambiental da medida e a possibilidade da geração  de trabalho e renda,
autorizo ?com fundamento no art. 17, inc. II, alínea "a" da Lei Federal n°
8.666/93 e no art. 121, "caput", da Lei Orgânica do Município? a doação do
material reciclável, seco e limpo, proveniente da coleta seletiva no ano de 2.002,
às cooperativas autogestionárias de triagem, separação, valorização,
pré-transformação e comercialização dos recicláveis do Município de
Campinas.
Em caráter excepcional, fica também autorizada a doação de material para as
cooperativas que ainda estejam em processo de formação, desde que se
comprometam à regularização de sua situação em prazo razoável.
A Secretaria Municipal Extraordinária de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho deverá acostar aos autos cópia do formulário de cadastramento de
cada uma das entidades beneficiadas. 
Após, remetam-se os autos à Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania
para a lavratura dos respectivos "termos de doação", devendo o expediente
retornar à minha conclusão tão-somente para a assinatura destes.
Cumpra-se. Publique-se.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA 
EXM.ª SRA. PREFEITA DE CAMPINAS

NOS TÊRMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA ‘‘C’’ DA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO VETO TOTALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 303/97, QUE
’DISPÕE SOBRE A MEIA ENTRADA PARA OS APOSENTADOS NOS TEATROS, 
JOGOS ESPORTIVOS E ESPETÁCULOS.
J.PUBLIQUE-SE.

Campinas, 03 de Abril de 2002

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

Assunto: Encaminha razões de veto total ao projeto de lei  nº 303/97 que
‘‘Dispõe sobre a meia entrada para os aposentados nos teatros, jogos esportivos
e espetáculos’’.
SENHOR PRESIDENTE:
Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos
conferem os artigos 50, alínea "c", 51, "caput", e 75, inciso IV, da Lei Orgânica
do Município, resolvemos vetar totalmente o projeto de lei nº 318/01, que
‘‘Dispõe sobre a meia entrada para os aposentados nos teatros, jogos esportivos
e espetáculos’’.
A propositura em epígrafe preconiza a instituição da meia-entrada para o

ingresso de aposentados nos teatros, jogos esportivos e espetáculos realizados
no âmbito do Município de Campinas.
Louvável a iniciativa do nobre Edil, entretanto, o veto total ao projeto de lei é
obrigatório, pelos motivos que passamos a expor.
Inicialmente, verifica-se que falece ao Município competência para legislar
sobre direito econômico, pois a União é competente para o estabelecimento de
normas gerais (art. 24, § 1º da Constituição Federal), cabendo aos Estados a
competência suplementar em tais casos (art. 24, § 2º). Em não havendo normas
gerais sobre determinado tema, os Estados exercerão competência legislativa
plena sob suas peculiaridades (art. 24, § 3º), sendo a eficácia da lei estadual
suspensa quando da superveniência de lei federal (art. 24, § 4º).
caso, a interferência do Estado na atividade econômica é bastante concreta,
impondo um ônus aos empreendedores que militam na área artística e
desportiva no Município, de forma a tirar-lhes a competitividade em relação a
promotores de outras localidades
Com efeito, a a organização de eventos esportivos, a montagem de espetáculos
teatrais, apresentações musicais, de dança e outros eventos artísticos
demandam, por vezes,  grandes investimentos financeiros por parte dos
promotores.
Ora, a população estudantil já se beneficia com 50% (cinqüenta por cento) de
descontos nos ingressos para os espetáculos culturais e eventos desportivos.
Sancionado o projeto de lei como proposto, reduzindo o valor dos ingressos
também para os aposentados, haveria a probabilidade efetiva de desestímulo à
produção, com a consequente  redução de tais eventos  no Município.
Justificada a aposição do presente veto, aguardamos seja a medida mantida por
essa Egrégia Câmara Municipal.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos
protestos de elevada consideração e apreço.

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
Romeu Santini
DD. Presidente da Câmara Municipal de Campinas

EM, 28 DE FEVEREIRO DE 2002

De SEC. SAÚDE -- Prot. 64601/99 
 À vista dos pareceres emitidos pelo órgão gestor do contrato nas fls. 133 -- 134,
e pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania às fls. 136 - 143,  que
indicam a inexistência de óbices legais ao deferimento da renovação do contrato
de locação, bem como de reconhecimento de débito, Decido:
a) autorizar a prorrogação do presente contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses,
a contar de 01/03/2.002, pelo valor mensal de R$ 1.400,00 (Hum mil e
quatrocentos reais), no importe total de R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e
oitocentos reais); 
b) autorizar o reconhecimento do débito relativo aos aluguéis de janeiro e
fevereiro de 2.002, para pagamento a título de indenização, no importe de R$
2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais), nos exatos termos da demonstração do
órgão gestor nas fls. 133/134. 
À Secretaria Municipal de Saúde para ciência e empenho.
Após, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania/DAJI, para
as demais providências.
De SEC. SAÚDE -- Prot. 61051/00
 À vista dos pareceres emitidos pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e da
Cidadania às fls. 84 - 92,  que indicam a inexistência de óbices legais ao
deferimento da renovação do contrato de locação, bem como de reconhecimento
de débito, e do órgão gestor de fls. 80/81, Decido:
a) autorizar a prorrogação do presente contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses,
a contar de 01/03/2.002, 
b) autorizar o pagamento dos alugueres em atraso, referentes ao  período de 22
de novembro de 2.001 a 28 de fevereiro de 2.002, através de reconhecimento de
débito, no montante de R$ 9.277,00 (Nove mil, duzentos e setenta e sete reais),
nos exatos termos do  demonstrado pelo órgão gestor nas fls. 80 -- 81. 
 À Secretaria Municipal de Saúde para ciência e prosseguimento.
 Após, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania/DAJI, para
as demais providências.

EM, 02 DE ABRIL DE 2002

De SSP -- Prot. 36623/95
À vista dos elementos constantes do presente, em especial do Termo de
Recebimento de fls. 1677, que indicam a execução integral do contrato, bem
como a manifestação favorável da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da
Cidadania às fls. 1678-1679, autorizo a devolução da garantia contratual;
À S.M.F. para prosseguimento, observadas as normas legais.

EM, 03 DE ABRIL DE 2002

De SME -- Prot. 35126/01 
1 -- À vista dos pareceres emitidos pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e da
Cidadania, que indicam o respaldo legal à medida, qual seja, o artigo 206 da Lei
1.399/55, alterada pela Lei n.º 9.52097, Decido:
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a) autorizar o afastamento preventivo da servidora matrícula n.º 87.715-8, por
sessenta dias, contados a partir da intimação efetuada pelo DPDI.
2 - À Secretaria Municipal de Recursos Humanos para lavratura da respectiva
Portaria.
 Após, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania/DPDI, para
as demais providências.
De SF.-DRI -- Prot. 70366/00
À vista dos elementos constantes do presente, em especial da manifestação de
fls. 207, que indicam a execução integral do contrato, bem como a manifestação
favorável da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania às fls. 210-211,
autorizo a devolução da garantia contratual;
À S.M.F. para prosseguimento, observadas as normas legais.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO

Em atendimento ao artigo 16, ‘‘caput’’ da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, comunicamos que a relação de todas as compras feitas pelo
Departamento de Suprimentos, Secretaria de Administração, com identificação
do material comprado ou serviço contratado, seu preço unitário, quantidade
adquirida, nome da empresa e o valor total, encontram-se à disposição de
qualquer interessado, neste Departamento, situado à Av. Anchieta, nº 200 -- 6º
andar -- Palácio dos Jequitibás.

HÉLIO BOMBARDI

Diretor do Departamento de Suprimentos

(02, 03 e 04/04)

SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

EDITAL CONCURSO FOTOGRÁFICO

O OLHAR DA MULHER SOBRE CAMPINAS

A Secretaria Municipal de Cultura Esportes e Turismo - SMCET, torna público
que de 08/03 a 08/05 de 2002, o Concurso Público Fotográfico estará recebendo
inscrições de trabalhos fotográficos visando documentar diferentes olhares
femininos que registram  a cidade de Campinas, abrindo este concurso exclusivo
para homenagear e premiar a produção fotográfica realizada por mulheres.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão realizadas na sede do Museu da Imagem e do Som de
Campinas,  sito à Rua Regente Feijó n. 859 , Centro - Palácio dos Azulejos,
telefone: 3231-3622, de 08/03 a 08/05 de 2002,  no horário das 15:00 às 17:00h,
nas 2ª e 4ª feiras ou no horário das 10:00 às 12:00h, nas 3ª e 5ª feiras.
1.2. No ato da entrega das fotos, na sede do MIS-Campinas, nos horários acima
citados, as inscritas preencherão e  assinarão os  seguintes documentos: 
- Ficha de Inscrição;
- Declaração de autoria e cessão dos direitos de uso da imagem à Prefeitura
Municipal de Campinas; 
- Declaração de responsabilidade pela autorização dos direitos  de uso de
imagem de terceiros e ou instituições registradas na imagem.
* Os formulários dessas declarações serão fornecidos pelo MIS-Campinas no
ato da Inscrição.
*  As inscrições receberão um número e os trabalhos serão identificados apenas
por este número, para que a Comissão Julgadora não tenha acesso aos nomes
das autoras. 
1.3. No ato da inscrição deverá ser entregue o currículum vitae completo e cópia
do comprovante de residência.
1.4. No ato da inscrição só serão aceitos trabalhos fotográficos inéditos,
realizados especificamente para participação neste concurso.
1.5. Cada participante poderá  inscrever até 02 trabalhos em apenas uma das
categorias:  Amador infanto-juvenil; Amador Adulto, Profissional e
Fotojornalismo.
1.6.Os trabalhos deverão ser entregues no tamanho:  10 x 15 cm ou 20 x 25 cm,
podendo ser colorido ou preto e branco.
1.7.As inscrições poderão ser feitas de 08/03 a 08/05 de 2.002

2. DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
2.1. Serão selecionados até 02 trabalhos de cada categoria, para receber um
diploma de menção honrosa. 
2.2. Será selecionado  apenas um  trabalho que receberá o prêmio de  R$
2.000,00 (Dois mil Reais) oferecido pelo Fundo de Assistência à Cultura..

3. DO JULGAMENTO
3.1. Serão desconsiderados automaticamente os trabalhos que não cumprirem as
exigências especificadas neste edital.
3.2. A comissão Julgadora  será composta por duas fotógrafas de comprovada
idoneidade e reconhecida atuação na área cultural, e um membro do
MIS-Campinas.
3.3. Os nomes dos componentes da comissão julgadora serão publicados em
D.O.M. após o encerramento das inscrições.
3.4. O julgamento deverá ser realizado no prazo máximo de 45 dias após a data
de encerramento das inscrições.

3.5. O resultado dos trabalhos selecionados será divulgado em D.O.M., em até
30 dias após a realização do julgamento.
3.6. Os critérios serão: originalidade na abordagem do tema,  qualidade técnica
e artística das fotografias. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.Poderá participar deste concurso qualquer pessoa física, desde que tenha
residência comprovada em Campinas há pelo menos um  ano.
4.2 Estão proibidos de se inscrever e participar do processo de seleção deste
concurso:
a. Membros da comissão julgadora.
b. Membros da comissão organizadora.
c. Funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Os trabalhos entregues não serão devolvidos, ficando incorporados ao
acervo do MIS-Campinas.
5.2. O MIS-Campinas poderá fazer uso das imagens com fins de incentivo cultural
e histórico, mantendo o compromisso de utilizar os devidos créditos de autoria.
5.3. Os interessados poderão obter maiores informações pelos telefones:
3735.0803- 3231.3622, ou na própria sede do MIS-Campinas, sito à Rua
Regente Feijó nº. 859, Centro - Palácio dos Azulejos, nos horários das 15:00 às
17:00h, nas 2ª e 4ª feiras. ou no horário das 10:00 às 12:00h, nas 3ª e 5ª feiras.
5.4. Os casos omissos ou de natureza extraordinária serão resolvidos pela Comissão
Organizadora, que será nomeada  pela SMCET através de publicação em D.O.

Campinas, 01 de abril de 2002.

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

(04, 04 e 05/04)

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

COMUNICADO

Dando cumprimento ao artigo 3º do Decreto Municipal nº 13.819, de 19 de
dezembro de 2001, que regulamenta a Lei Municipal 10.704, de 04 de
dezembro de 2.000, que Institui o Programa de Adoção de Praças Públicas e de
Esportes e Áreas Verdes -- PAPPE, o Departamento de Esportes da Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e Turismo torna público o interesse da Associação
de Moradores da Vila Padre Anchieta, manifestado através do protocolado nº
19.744/02, pela adoção da Praça de Esportes ‘‘João Carlos de Oliveira’’, localizada
à Rua Av, Nossa Senhora das Dores, nº  67, Vila Padre Anchieta.
Por haver interesse na cooperação, estamos abrindo o prazo de 10 (dez) dias
consecutivos, contados da publicação deste comunicado, para que a Associação
de Moradores da Vila Padre Anchieta e outros interessados na mesma área
manifestem seu interesse, mediante apresentação de carta de intenção,
acompanhada de envelope lacrado, contendo:
I. ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, acompanhado de prova da
regular representação da diretoria em exercício ou da eleição de seus
administradores;
II. CNPJ, em caso de empresa privada ou associação cujo cadastramento seja
obrigatório;
III. Certidão de regularidade fiscal, expedida pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social, nos casos de adoção por empresa privada ou na hipótese
prevista no art. 11 da Lei Municipal 10.704/00;
IV. Plano de trabalho constando:
a) Justificativa;
b) Objetivos;
c) Proposta pedagógica;
d) Recursos humanos e materiais;
e) Grade de horário de utilização da praça de esportes;
f) Serviços que se propõe a realizar e a manter;
g )Metas a serem atingidas;
h) Fases ou etapas de execução;
i) Número de placas que pretende instalar e suas dimensões, observado o limite
máximo estabelecido no artigo 8º do Decreto Municipal 13.819/01.
V. Declaração, sob as penas da lei, subscrita pelo representante legal da
adotante, de inexistência de débitos tributários para com o Município de
Campinas;
VI. Anotação de Responsabilidade Técnica expedida pelo órgão ao qual está
vinculado o responsável pelo projeto, se for o caso.
O Departamento de Esportes, após receber as propostas, designará data, hora e
local para realização de sessão pública para abertura dos envelopes, a ser
divulgada no Diário Oficial do Município e comunicada aos interessados, via
fax ou postal, com antecedência mínima de três dias úteis.

Campinas, 02 de abril de 2.002

JOSÉ DOMINGOS GIGLI

Diretor do Departamento de Esportes

(03, 04 e 05/04)
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CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO
CULTURAL DE CAMPINAS

Reunião ordinária  de 14 de março 2002 -- Ata n° 277
1) Deferido
I.Estabelecer ações junto aos grafiterios -- reunião em 25 de abril de 2002, com
convidados.
II.Participação da comissão sobre Revitalização do Centro/PMC e apresentação
da proposta do projeto do Teatro, em reunião de 28 de março de 2002.
III.Regulamentação de área envoltória do Processo n° 006/89 -- Casarão de
Joaquim Egídio.
IV.Regulamentação de área envoltória do Processo n° 006/95 -- Parque
Ecológico Monsenhor Emílio José Salim‘‘.
V.Protocolos n°s 37.395/01 e 62.568/01 -- E.E.Francisco Glicério.
2) Deferido com ressalva
- Regulamentação da área envoltória do Processo n°  001/96 -- Mata Ribeiro
Cachoeira
3) Encaminhamento à conselheira Denise Ribeiro
I.Processo n° 006/97 -- Fazenda Rio das Pedras -- Matas e Lagoas e 
II.Protocolo n° 74040/01- Adalpra Agrícola e Comercial Ltda.
4) Indicação de relator 
- Processo 002/99 -- Mata Fazenda São João -- conselheira Márcia Helena
Corrêa
5) Soliocitação de vistas pela conselheira Márcia Helena Corrêa
- Memorandos n°s 08 e 09/02 -- SMCET-CSPC
6) Providências à CSPC
I.Encaminhamento de processo n° 003/98 -- Maciço árboreo Fazenda Santana
II.Solicitação de reunião na Catedral Metropolitana
III.Encaminhamento para reunião discussão critérios de publicidade 

Campinas, 14 de março de 2002 

VALTER VENTURA  DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - Presidente do CONDEPACC

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO
CULTURAL DE CAMPINAS

Reunião de 07 de março de 2002
1) Comunicação do Presidente
2) Discussão Projeto de Lei 29/02 - CONDEPACC deverá estabelecer critérios
para publicidade em bem tombado e sua área envoltória, para regulamentação.

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - Presidente do CONDEPACC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais,
comunica a data para a próxima sessão de atribuição de aulas e classes de
Educação Infantil, 1ª a 4ª séries e 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental para
professores (efetivos, função pública, função atividade, estabilidade provisória)
que queiram suplementar aulas e professores concursados para as aulas em
substituição de caráter temporário.
Os professores deverão comparecer no ato de atribuição munido de: ANEXO 2002
(efetivos, função pública, função atividade, estabilidade provisória, substitutos que já
escolheram aulas); ANEXO 2001(demais professores, se tiverem); DIPLOMA ou
CERTIFICADO DE CONCLUSÂO e HISTÓRICO ESCOLAR (substitutos temporários). 
Para preenchimento da declaração de acumulação de cargos os professores
deverão trazer o horário de trabalho da outra U.E. Data: 03/04/02
(03, 04 e 05/04)

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA IMOBILIÁRIAS

PROT. 18060/02 - LUCIANO HILÁRIO DA SILVA
PROT. 18061/02 - LUCIANO HILÁRIO DA SILVA
PROT. 18253/02 - JOÃO CUSTÓDIO FELICIO
PROT. 18320/02 - MANUEL FIGUEIREDO COELHO
PROT. 19467/02 - JOÃO PERIN
PROT. 19851/02 - LEONICE ALVES DA PAZ
PROT. 19866/02 - VALMIR MASSOCA PONCE
PROT. 20079/02 - MARCIA REGINA OLIVEIRA SANTANA
PROT. 20143/02 - ABRÃO KHERLAKIAN
PROT. 20215/02 - ANTONIO MARCOS ANTUNES DE VASCONCELOS
PROT. 20836/02 - PATRICIA MARIANO

PROT. 21113/02 - ANTONIO RICARDO JULIO
Compareçam os interessados para prestarem esclarecimentos, no prazo de 10
(dez) dias da data da publicação, sob risco de arquivamento.
Protocolo nº: 81.409/98 e anexos 1241/99, 3708/99, 3709/99, 5135/99,
47912/99, 49372/00, 49373/00, 49374/00, 73430/99, 19529/00, 4430/01,
4431/01, 5424/01, 6590/02, 6591/02, 10813/02.
Interessado: Comunidade da Tradição e Culto Afro -- Ilesin Ogun Lakayie
Osinmole
C.C. : 037.716.000-02, 039.726.000-02, 042.020.383-02
Assunto:  Imunidade Tributária -- IPTU e Isenção de Taxa de Combate a
Sinistros
Com base  na manifestação do setor  competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e  33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM),  e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de
reconhecimento de Imunidade Tributária do  IPTU a partir de 1999, e Isenção
da Taxa de Combate a Sinistro, a partir do ano de 2001, relativo ao imóvel
codificado sob n° 039.726.000-02 e 042.020.383-02, tendo em vista que o
requerente atendeu aos requisitos disposto no artigo 150, inciso VI, letra b da
Constituição Federal, e o disposto, nos termos da Lei 6.361/90. Indefiro o
pedido de remissão relativo aos exercícios de 1997 a 1998, em relação ao
imóvel 039.726.000-02, tendo em vista que o crédito Tributário questionado,
ultrapassa a quantia de 30 UFIR, e que a Lei prevê remissão de Crédito
Tributários apenas para valores inferiores a essa quantia. Indefiro o pedido de
reconhecimento de Imunidade Tributária do  IPTU a partir de 1999, e Isenção
da Taxa de Combate a Sinistro, a partir do ano de 2001, relativo ao imóvel
codificado sob n°037.716.000-02, tendo em vista que a requerente não atendeu
a notificação efetuada através do DOM, publicado  em 13.07.2000, para
apresentar cópia da escritura pública registrada no Cartório de Registro de
Imóveis, 
PROT. 65184/01 - HUNTOR DOUGLAS DO BRASIL LTDA.
Com base nos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, INDEFIRO o presente pedido,
posto que a matéria abordada já analisada e decidida através do protocolo nº
43.531/99.
PROT. 69383/01 - ANGELO PIO MENDES CORREA
Com base  na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal, e Lei Federal nº 9.051/95, DEFIRO o pedido de fornecimento de
cópias das folhas de números 21, 22 e 39 do processo protocolado sob número
013401/98 e da folha número 07 do processo protocolado sob nº 078183/00, por
atender as exigências legais.

CARLOS FERNANDO COSTA

Diretor DRI

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO - DCCA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SR.ª DIRETORA

Prot. 0018452/02 -- Vera Maria Prado Guimarães
Prot. 0021729/02 -- Adalberto Piovezanni
Com base nas informações do setor competente, consubstanciado nos termos da
Ordem de Serviço do Gabinete do Prefeito de nº 609, de 29/08/2001, DEFIRO o
pedido de Certidão de Inteiro Teor.

EDMÉA ROSANI FOGA

Diretora/DCCA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA COORDENADORIA
SETORIAL DE COBRANÇA AMIGÁVEL

Prot. 0012350/02 -- Associated Spring do Brasil Ltda.
Prot. 0014437/02 -- João Gomes de Castro
Prot. 0016438/02 -- ACIC -- Associação Comercial e Industrial de Campinas
Prot. 0018485/02 -- Antonio Carlos Papoti
Prot. 0018540/02 -- Isilda Pugliesi Arantes
Prot. 0019183/02 -- Mario Alves Concentino
Prot. 0019511/02 -- Margarida Pires da Silva
Prot. 0020821/02 -- Antonio Marcos Antunes de Vasconcelos
Compareça o(a) interessado(a) ao DCCA no prazo de 10 (dez) dias, a partir da
data desta publicação, para esclarecimentos. O não comparecimento no prazo
determinado implicará no arquivamento do protocolo.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA COORDENADORIA SETORIAL DE
ATENDIMENTO, CONTROLE E PROGRAMAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prot. 0009605/02 -- Silvia Bernadete da Silva
Compareça o(a) interessado(a) ao DCCA no prazo de 15 (quinze) dias, a partir
da data desta publicação, de posse dos comprovantes de pagamento. O não
comparecimento no prazo determinado implicará no arquivamento do
protocolo.
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SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

DEFERIDOS

Prot. 17.764/95 Paulo David Bataglin - Prot. 7778/99 Airton Dias Paes - Prot.
18.062/00 Renata Amaral Leitão - Prot. 33.845/01 Jose Franco F dos Santos - Prot.
52.212/01 Cleber P de Souza - Prot. 59.094/01 Andrea B Loewen - Prot. 73.252/01
Jose A Belanga - Prot. 76.254/01 João V faria - Prot. 76.541/01 Emmanuelle K
Duarte Alves - Prot. 76.987/01 Ana Carla C Leme - Prot. 77.498/01 Eraldo P
Lopes - Prot. 1665/02 Wanderley de Araujo - Prot. 3308/02 Joana de A Costa -
Prot. 9334/02 Lademir Zangirolami - Prot. 11.950/02 Valdir A de Lima - Prot.
13.184/02 Vicente M Hernandez Jr - Prot. 15.068/02 Miriam L Cabral Senna -
Prot. 16.169/02 Sonia B Pomaro - Prot. 16.268/02 André L Mendes 

DEFERIDOS

Prot. 73.703/01 Marcelo Bertolini - Prot. 76.638/01 Luiza T Baboni Cavalcante
- Prot. 1478/02 Adriana F Consulin - Prot. 5186/02 Muzetti Arquitetura e
Urbanismo S/C Ltda - Prot. 5408/02 Fernanda N Machado - Prot. 16.747/02
Paulo E Bueno Batista - Prot. 16.748/02 Paulo E Bueno Batista - Prot.
16.749/02 Paulo E Bueno Batista - Prot. 16.799/02 Benedito Apolonario Filho

INDEFERIDOS

Prot. 14.185/02 Jose Gonzales Parada - Prot. 18.238/02 Aberio P de Almeida

INDEFERIDOS

Prot. 19.038/00 Luiz Roberto R Reganati - Prot. 8982/01 Brenno G Cesca -
Prot. 27.413/01 Ana R Manfredini Gameiro - Prot. 30.558/01 Orlando de
Oliveira - Prot. 36.052/01 Igreja Batista Memorial do Centenario - Prot.
37.374/01 Adir de S Silva - Prot. 37.108/01 Ademir de Freitas - Prot. 44.347/01
Lazaro L Teixeira - Prot. 45.198/01 Sueli de Moraes - Prot. 46.324/01 Jose E
Soares - Prot. 47.290/01 Paulo S Ponce - Prot. 50.102/01 Sebastião de F
Macedo - Prot. 53.221/01 Carlos Roledo - Prot. 59.674/01 Miguel Ap de Araujo
- Prot. 65.348/01 Sirlei Micelli - Prot. 66.356/01 Rodrigo A C Gonzalez - Prot.
68.355/01 Susanne Schildhauer - Prot. 69.823/01 Sergio B de 
Carvalho - Prot. 75.238/01 Luis R Ramundo Raganati - Prot. 73.144/01 Vera
Armelin - Prot. 74.287/01 Nilo Blazi Ltz - Prot. 74.292/01 Valdecir dos Santos
- Prot. 74.676/01 Jose Carlos de Souza - Prot. 75.998/01 Simão Podolsky - Prot.
76.458/01 Geraldo A Moreira - Prot. 76.830/01 Jorge L Spagnoli - Prot.
77.002/01 Gilberto Jardim - Prot. 297/02 jairo D Soares - Prot. 318/02 Marcio L
V de Macedo - Prot. 319/02 Marcio L V de Macedo - Prot. 451/02 Hackel
Maluf - Prot. 469/02 Manoel W R Santos - Prot. 506/02 Isabella C Neves - Prot.
587/02 Adriana P da Silva - Prot. 666/02 Joelma da S Pinto - Prot. 948/02
Carlos R D’Otaviano - Prot. 952/02 Orlando de Oliveira - Prot. 953/02 Orlando
de Oliveira - prot. 1276/02 Nelio A Teodoro de Resende - Prot. 1694/02 Marisa
E A Silva - Prot. 1791/02 Edson Siqueira - Prot. 1810/02 Marcos H Toneti -
Prot. 1833/02 Claudio R Bortoleto - Prot. 1876/02 Rodrigo Maia - Prot.
2552/02 Rotary Club Campinas Leste - Prot. 2915/02 Luis A Sauan - Prot.
5259/02 Carlos de S do Nascimento - Prot. 5829/02 Mauro Ribeiro - Prot.
6885/02 Walterney de Melo - Prot. 11.463/02 Jose C Penteado de Freitas   

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS

Prot. 42.858/01 Mario Fracasso - Prot. 61.872/01 Deolinda M Esteves Scavone
- Prot. 67.546/01 Regis Elias Delazeri - Prot. 73.794/01 Alexandre D Jonas -
Prot. 1710/02 Antonio R de Mattos - Prot. 4032/02 Alfredo P da Silva - Prot.
16.156/02 Antonio M S Pacheco - Prot. 16.759/02 Jorge Ap. Perico - Prot.
18.661/02 Lucia G de Meneses - Prot. 19.749/02 Sergio L Balbino Bucca - Prot.
19.849/02 Silvia C Denardi Roveroni - Prot. 19.929/02 Gustavo C Santos - Prot.
20.276/02 Wilson A dos Santos - Prot. 20.335/02 Jose R Ribeiro - Prot.
20.408/02 Arnaldo F Marengo - Prot. 20.409/02 Arnaldo F Marengo

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS

Prot. 45.092/00 Congregação Cristã No Brasil - Prot. 59.226/00 Jorge K Miura -
Prot. 60.411/00 Jose P de Jesus Abacherli - Prot. 33.863/01 Banco do Brasil -
Prot. 43.063/01 Laerte M Zigiatti - Prot. 54.290/01 SMOSPP-DUS - Prot.
60.125/01 Cond. Edificio Scala - Prot. 63.210/01 Elias N Vieira - Prot.
73.513/01 Construtora Palacio Engenharia Ltda - Prot. 76.457/01 Monica A
Ramaciotti Limoli - Prot. 7091/02 Roberto T Said - Prot. 7823/02 Jean P
Ribeiro - Prot. 8170/02 Afonso C V de Castro - Prot. 9130/02 Jose V dos
Santos - Prot. 9200/02 Orlindo J Martinucci - Prot. 15.125/02 Raildo C da Silva
- Prot. 15.165/02 Walterney de Melo - Prot. 17.185/02 Clarisse I Bognar - Prot.
17.551/02 Eduardo B Homem de Melo - Prot. 17.825/02 Nassralla Assoc. S/C
Ltda - Prot. 18.632/01 Nilton Petrini Gouveia - Prot. 19.293/02 
Constar Constr. E Arquitetura Ltda - Prot. 19.887/02 Jean Rosa - Prot.
19.929/02 Gustavo C Santos - Prot. 19.970/02 Maria Ap. Delmanto - Prot.
19.983/02 Maria L B Soave - Prot. 20.127/02 Aguinado A Fávaro - Port.
20.325/02 Rui Shibucava - Prot. 20.854/02 Fabio A Locilento  

CANCELE-SE A APROVAÇÃO

Prot. 37.535/95 Edeir Gomes de Aguiar - Prot. 18.063/96 Kheireddine I Saleh -
Prot. 32.704/97 Marcos A pereira Torres    

COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 10 DIAS, SITO À AV.
ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE 11, PARA TOMAR CIENCIA DO

EDITAL.

Prot. 56.623/96 Neide Rodrigues de Paula

ARQTª. SILVIA FARIA

Diretora Deptº.de Uso e Ocupação do Solo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

Pelo Sr. Secretário
Eng.º Pedro Antonio Bigardi
De Paulo Carnier - Protocolo n.º 39701/01(anexo:13523/76); ‘‘Defiro o pedido de
transformação em multa a área de 6,00 m2, construída irregularmente’’ , De José
Roberto Lopes - Protocolo n.º 75763/01(anexo:31016/76); ‘‘Defiro o pedido de
transformação em multa a área de 2,63 m2, construída irregularmente’’ .

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENV. E MEIO AMBIENTE

DELIBERAÇÃO COMDEMA Nº03,
DE 26 DE MARÇO DE 2002

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas (COMDEMA -
Campinas), fundamentado no que determina a Lei Municipal 10.841, de 24 de
maio de 2001, dando seqüência à Deliberação COMDEMA nº 01/02 de 19 de
fevereiro de 2002, publicada no Diário Oficial do Município nos dias 23, 26 e 27
de fevereiro de 2002, e tendo analisado o estado atual dos seus desdobramentos, no
que se refere ao Trecho 1 do Ribeirão das Pedras, delibera em sua reunião
ordinária de 26 de março de 2002:
1.Convocar os órgãos responsáveis por licenciamento e fiscalização das atividades
e empreendimentos desenvolvidos no referido trecho, do Governo Municipal
(Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A, Secretarias de Obras,
Planejamento e Meio Ambiente, Saúde) e do Governo Estadual (Secretaria de
Meio Ambiente - Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais e
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, Secretaria de Recursos
Hídricos - Departamento de Águas e Energia Elétrica), a apresentar, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, documentos protocolizados para o COMDEMA
Campinas onde se relatem o estado da arte e as providências adotadas em
conseqüência à referida deliberação;
2.Não autorizar assinatura do ‘‘termo de declaração e responsabilidade para
liberação de ligação de água e emissão do certificado de conclusão de obra a título
precário, que entre si celebram a Sociedade de Abastecimento de Água e
Saneamento S/A, sob a intervenção e anuência do COMDEMA - Conselho
Municipal de Meio Ambiente, decorrente dos protocolos nº 9523/02 e 9816/02’’;
3.Recomendar ao Poder Executivo Municipal que verifique e aplique, de
imediato e no que couber, a legislação sanitária e ambiental quanto à outorga,
controle e vigilância da qualidade da água e seu padrão de potabilidade para
consumo humano no Empreendimento Parque Dom Pedro Shopping.

CARLOS EDUARDO CANTUSIO ABRAHÃO

Presidente do COMDEMA Campinas

(02, 03 E 04/04)

ORDEM DE SERVIÇO N.º 04 / 02 -- INTERNA

Dispõe sobre o Grupo de Desenvolvimento de Aplicativos e Informatização da
SEPLAMA - G.D.A.I.S. e dá outras providências:
O Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente, no uso das atribuições de seu cargo,

RESOLVE:

1- Fica instituído o Grupo de Desenvolvimento de Aplicativos e Informatização
da SEPLAMA -- G.D.A.I.S., diretamente vinculado ao Secretário Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, constituído por
representantes e respectivos suplentes dos seguintes órgãos: 
- Pelo DIDC ( Departamento de Informação, Documentação e Cadastro),
4(quatro) representantes respectivamente: Diretor do Departamento de
Informação, Documentação e Cadastro como Coordenador do G.D.A.I.S., 3
representantes do referido Departamento;
- Pelo DECON (Departamento de Planejamento e Controle Urbano), 1
representante do referido Departamento e respectivo suplente;
- Pelo DEPLAN (Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano),
1 representante do referido Departamento e respectivo suplente;
- Pelo DMA (Departamento de Meio Ambiente), 1 representante do referido
Departamento e respectivo suplente.
2- O G.D.A.I.S. reunir-se-á periodicamente às terças-feiras, durante período
integral. 3- Cabe ao G.D.A.I.S.:
3a- O  desenvolvimento de aplicativos para utilização de bancos de dados
gráficos e alfanuméricos pertinentes a cada área da SEPLAMA;
3b- Promover a integração das informações, procedimentos e fluxos de atividades entre
os Departamentos da SEPLAMA, para disponibilização em rede na SEPLAMA;
3c- Disponibilizar via internet o maior número de informações possíveis de
interesse do Munícipe;
3d- Definir as prioridades de desenvolvimentos de aplicativos, bem como
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hardware e software necessários para elaboração dos trabalhos, a fim de serem
utilizados na Base Cartográfica.
3e- Encaminhar bimestralmente ao Sr. Secretário da SEPLAMA, relatório das
atividades e resultados alcançados pelo Grupo.
4- As demandas de aplicativos deverão ser encaminhadas por escrito pelos
Diretores para o Coordenador do G.D.A.I.S., informando a necessidade da
elaboração que será analisado pelos integrantes do G.D.A.I.S., verificando a
possibilidade de execução e propondo soluções.
5- A manutenção e integridade das informações nos aplicativos elaborados, deverão
ser mantidas e atualizadas pelas áreas dos Departamentos que as produzem.
6- Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário. 

Campinas, 25 de março de 2.002

ARAKEM MARTINHO

Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
(02, 03 E 04/04)

SECRET. DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR EFETIVO 

EDITAL N.º 005/ 2002

A Prefeitura Municipal de Campinas faz saber que fará realizar, sob a
responsabilidade técnica  da Fundação para o Desenvolvimento da
UNICAMP (FUNCAMP), Concurso Público para provimento dos cargos de
PROFESSOR EFETIVO, sob a égide da Legislação pertinente e de acordo com
as Instruções Especiais que fazem parte integrante deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DOS CARGOS
1 - O Concurso se destina ao provimento  dos cargos, em caráter efetivo, de
Professor da Secretaria Municipal de Educação (S.M.E), a seguir discriminados,
que estejam vagos, que venham a vagar ou a serem criados no prazo de validade
do Concurso:
- Professor Efetivo de Educação Especial;
- Professor Efetivo - 5ª a 8ª série de Ensino Fundamental de Língua Estrangeira: Inglês
- Professor Efetivo - 5ª a 8ª séries de Ensino Fundamental de Língua
Estrangeira: Espanhol
- Professor Efetivo - 5ª a 8ª séries de Ensino Fundamental: Educação -- Relações
Econômicas e Tecnologia.
 2 - As atribuições do cargo de Professor compreendem aquelas previstas na Lei
9.394/96 -- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 6.894/91 -
Estatuto do Magistério do Município e nas demais legislações sobre o assunto.
3- Os cargos, número de vagas, taxa de inscrição, requisitos legais e
escolaridade são os estabelecidos no Anexo I do presente Edital.

II - DA REMUNERAÇÃO, DA JORNADA DE TRABALHO E DOS BENEFÍCIOS

1- Da Remuneração e da Jornada:

CARGO * *JORN MÍN VALOR COMPL. SAL. ANTEC. TOTAL 
semanal/mensal HR./AULA GERAL

PROF. EF.  III 20 / 105 6,79 67,98 70,00 850,93
PROF. EF.  IV 20 / 105 7,36 67,21 70,00 910,01
PROF. EF.  V 20 / 105 7,96 66,43 70,00 972,23
PROF. EF.  ED. ESP. III 32 / 168 6,79 67,98 70,00 1.278,70
PROF. EF. ED.ESP. IV 32 / 168 7,36 67,21 70,00 1.373,69
PROF.  EF. ED. ESP. V 32 / 168 7,96 66,43 70,00 1.473,71

**JORNADA SEMANAL/MENSAL - INCLUIDO O REPOUSO SEMANAL REMUNERADO**

OBSERVAÇÃO: Os ocupantes dos cargos ficarão sujeitos à prestação das
jornadas semanais e horário de trabalho de acordo com o  interesse  e a
necessidade da Prefeitura Municipal de Campinas, sendo a jornada mínima de
20hs semanais/105hs mensais.
1.1 - A remuneração do cargo está diretamente relacionada ao nível de titulação
do concursado, a saber:
- Professor III  -  Habilitação específica  de  Ensino Superior, obtida  em  Curso
de   Licenciatura  Plena;
- Professor IV -  Título de Mestre, com dissertação defendida no campo da Educação;
- Professor V  -  Título de Doutor, com tese defendida no campo da Educação.
2 - Dos Benefícios:
Os benefícios oferecidos pela Prefeitura Municipal de Campinas são:
Auxílio Refeição:
* Jornada mensal igual ou superior a 107 horas-aula: 100%
Jornada mensal igual ou superior a 90 horas-aula e inferior a 107 horas-aula: 50%
* Jornada mensal inferior a 90 horas-aula: sem direito ao auxílio
Valores: Auxílio Refeição:

100% - R$ 180,00 para salários inferiores à  R$ 1.600,00
100% - R$ 150,00 para salários superiores à R$ 1.600,00

50%   - R$   90,00 para salários inferiores à  R$ 1.600,00
50%   - R$   75,00 para salários superiores à R$ 1.600,00

Convênios opcionais:
* UNIMED 
* UNIODONTO 
 * Passe transporte 
* Bônus Supermercado 
* Vale - Farmácia  

III - DAS INSCRIÇÕES
1-Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)
através de depósito bancário no BANESPA, em nome da FUNCAMP, na conta
corrente de número 0207 13047371-1, no período de 02 a 12 de abril de 2002. 
2-Comparecer nos dias 13 ou 14 de abril de 2002 (Sábado e Domingo) no
Ginásio Multidisciplinar da UNICAMP (GMU), Barão Geraldo, Campinas, das
9:00 até as 16:00 horas, munido de um documento de identidade com foto
recente e do comprovante de pagamento da taxa. O candidato receberá uma
cópia deste edital  e preencherá a ficha de inscrição.
3-O candidato fará sua inscrição somente para um cargo.
4-Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga referente à taxa de
inscrição ou alteração do cargo assinalado pelo candidato na ficha de inscrição.
5-É permitida a inscrição através de  procuração. O instrumento de mandato
particular deverá ser apresentado no momento da  inscrição, acompanhado  do
documento de identidade do procurador, que se responsabilizará pelo
preenchimento da ficha e pelo ato de inscrição. Será exigida uma procuração
para cada candidato, a qual ficará retida.
6-Nenhum documento ficará retido, exceto o requerimento de inscrição, a
procuração, quando for o caso e o comprovante de pagamento da  taxa.
7-O candidato ao se inscrever  declara, sob as penas da Lei, satisfazer as
seguintes condições:
a)ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida
igualdade, nas condições previstas no Decreto n.º 70.436 de 18/04/72;
b) estar no gozo dos seus direitos políticos;
c) ter a idade mínima de 18  (dezoito) anos completos no ato da inscrição; 
d) quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar;
e) não registrar antecedentes criminais;
f) atender à escolaridade mínima solicitada para o provimento dos cargos, de
acordo com o Anexo I do  presente Edital;
g) não ter sido demitido/exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por
justa causa ou em decorrência de inquérito administrativo.
8-No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes dos requisitos legais
contidos no Anexo I do presente Edital, e das exigências contidas no item 7
deste capítulo. Será automaticamente desclassificado o candidato que não os
apresentar no ato da posse na Prefeitura Municipal de Campinas, sendo
revogada  a sua nomeação.
9-Os candidatos portadores de deficiência deverão especificar, na ficha de
inscrição, a deficiência da qual são portadores e submeterem-se, quando
convocados, a perícia médica a ser realizada por profissional de saúde da
Prefeitura Municipal de Campinas, que terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como portador de deficiência ou não, e se o grau de
deficiência é compatível com o exercício do cargo.
9.1 - Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina
especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos.
9.2 - Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade
visual passíveis de correção.
10-Os candidatos que necessitarem de prova especial (braille ou ampliada)
deverão requerê-la, no ato  da inscrição, pessoalmente ou através de seu
procurador. Os candidatos que não o fizerem, seja qual for o motivo alegado,
não terão a prova especial preparada.
11-O candidato portador de total deficiência visual somente realizará prova
mediante leitura através do
 sistema braille e suas respostas deverão ser transcritas, também, em braille;
para tanto, deverá portar no dia da prova, reglete e punção ou máquina
específica.
12-O candidato portador de deficiência participará do concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere a conteúdo, avaliação,
duração, horário e local de aplicação das provas e deverá atender às demais
exigências.
13-A relação dos candidatos inscritos na Prova de 1ª Fase, local, horário e
opção do cargo, será afixada no Paço Municipal de Campinas e divulgada
através dos sites www.campinas.sp.gov.br e www.convest.unicamp.br,
conforme cronograma.

IV -- DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO
1- A avaliação será realizada com base nos seguintes instrumentos, de acordo
com as exigências dos respectivos cargos: 
1ª Fase: constituída de Prova Objetiva com 80 (oitenta) questões de múltipla
escolha com 5 alternativas de resposta sendo somente uma delas correta. As
questões de 1 (um) a 40 (quarenta) versarão sobre Fundamentos da Educação e
serão comuns para todos os cargos. As questões de 41 (quarenta e um) até 80
(oitenta) versarão sobre Conhecimentos Específicos de acordo com as
exigências de cada cargo. 
2ª Fase: consistirá de Prova de Títulos.
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2- Os conteúdos programáticos relativos à prova de 1ª Fase fazem parte
integrante do presente Edital (Anexo II).
V -- DOS PROCEDIMENTOS
1 - A prova de 1ª Fase será realizada exclusivamente no Município de
Campinas, no dia 05 de maio 
de 2002, com início às 14:00 (quatorze) horas e final às 18:00 (dezoito)  horas.
2-  Não será permitida a realização de prova fora do local, data e horário
previamente designados,    seja qual for o motivo alegado.
3- Os eventuais erros de digitação de nome, número do documento de
identidade e cargo devem ser corrigidos somente no dia da prova de 1ª Fase,
conforme instruções do fiscal de sala.
4- Somente será procedida a alteração na hipótese de que o dado expresso pelo
candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente para o
boletim de correção de dados do candidato.

VI -- DAS PROVAS
1 -Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de
documento de identidade original.
2 - Serão considerados documentos  de identidade as carteiras e/ou cédulas de
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas,
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de
Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal
valem como documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB,
CRC, etc,  Carteira de Trabalho e Previdência Social e Carteira Nacional de
Habilitação com foto. Como o documento não ficará retido, será exigida a
apresentação do original.
3 - Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins,
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante,
Crachás, Identidade Funcional de natureza privada, Carteira Nacional de
Habilitação sem foto, etc.
4 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir,
com clareza, a identificação do candidato.
5 - Nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Municipal no. 6.790/91 e,
tratando-se de correção por processo eletrônico, o candidato será identificado
na Folha de Resposta.
6- Os candidatos deverão comparecer ao local da prova até 30 minutos antes do
seu início, munidos do  documento de identificação, no qual foi colocado seu
número de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e
borracha e no caso de portadores de deficiência visual, reglete e punção ou
máquina específica.
7- A Folha de Respostas será uma folha de leitura óptica e deverá ser
preenchida com caneta esferográfica preta ou azul, sem rasuras, com apenas
uma alternativa assinalada. Será disponibilizada uma Folha de Respostas
Rascunho para que as respostas nela marcadas, após a resolução de cada
questão, sejam passadas para a Folha de Respostas corretamente. A Folha de
Respostas Rascunho ficará com o candidato para futura conferência com o gabarito da
prova. A Folha de Leitura óptica não será substituída em hipótese alguma.
8 - O gabarito da prova de 1ª Fase será publicado no Diário Oficial do
Município e através dos sites www.campinas.sp.gov.br e
www.convest.unicamp.br,  e afixado no Paço Municipal, conforme cronograma.
9 -Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o
horário determinado.
10 -Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar
o atraso ou a ausência do candidato.
11 -Serão computadas como erradas questões com nenhuma resposta assinalada
ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
12 -  Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer à  prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de
livros, notas ou impressos não permitidos ou calculadora;
e) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico
de comunicação;
f) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h)  agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou
autoridades presentes.
13- Não será permitido ao candidato ausentar-se da sala de provas sem
acompanhamento do fiscal e 
 deixar a sala antes de decorrida uma hora e meia do início da prova.
14-O candidato entregará o caderno de questões e a folha de respostas ao fiscal,
assim que terminar a prova.
15-Em hipótese alguma haverá segunda chamada ou vista de provas, em
quaisquer das formas de avaliação, seja qual for o motivo alegado.

VII - DO JULGAMENTO DA PROVA DE 1ª FASE
1 - A prova de  1ª Fase será avaliada na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos e
será eliminatória.
2 - Será considerado habilitado para a 2ª Fase, o candidato que obtiver, na prova
de 1ª Fase, nota igual ou superior a 40 (quarenta).
3- A lista dos candidatos habilitados será publicada, em ordem alfabética, de
acordo com cada opção, no Diário Oficial do Município e nos sites
www.campinas.sp.gov.br e www.convest.unicamp.br e também afixada no

Paço Municipal, conforme cronograma.

VIII - DOS TÍTULOS -- 2ª FASE
1- Participarão da contagem de pontos de títulos os candidatos que forem
habilitados na prova de 1ª Fase na forma do Capítulo VII. 
2- A contagem dos títulos limita-se ao valor máximo de 04 (quatro) pontos.
3- As informações sobre o local, data, horário e demais especificações de
entrega dos títulos dos candidatos habilitados, para análise, serão divulgadas
posteriormente, em forma de Edital, através do Diário Oficial do Município de
Campinas e no site  www.campinas.sp.gov.br
4- Na entrega dos títulos não serão aceitos protocolos, os documentos deverão
ser apresentados em cópia legível e autenticada.
5- Serão considerados títulos, para fins de pontuação, desde que devidamente
comprovados:
5.1- Título de Doutor na área da Educação: 03 (três) pontos;
5.2- Título de Mestre na área da Educação: 02 (dois) pontos;
5.3- Certificados de cursos de curta duração na área de educação, realizados nos
últimos três anos, observada a data limite de 31/03/02, com duração mínima de
30 horas cada um: 0,25 (vinte e cinco centésimos) por curso, até o limite
máximo de 01 (um) ponto.
6- Os diplomas ou certificados de conclusão de Mestrado ou Doutorado só
serão aceitos desde que os cursos  sejam reconhecidos pelo MEC e revalidados,
se realizados no exterior.
7- É vedada a atribuição cumulativa dos pontos de títulos de Doutor e Mestre.

IX - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
1- A nota final do candidato classificado será igual ao total de pontos obtidos na
prova de 1ª Fase, acrescidos dos pontos atribuídos aos títulos apresentados na 2ª
Fase, no valor total máximo de 84 (oitenta e quatro) pontos.
2- Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da nota final, em
lista para cada opção, a ser publicada no Diário Oficial do Município, e através
dos sites www.campinas.sp.gov.br e www.convest.unicamp.br, e também
afixada no Paço Municipal, conforme cronograma .
2.1- Os candidatos que, no ato da inscrição, declararam ser portadores de
deficiência, se classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de
classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a
respectiva ordem de classificação 
3-  Em caso de empate na nota final, terá preferência, pela ordem:
3.1 - O candidato com maior total de  pontos na prova de 1ª Fase;
3.2 - O candidato com maior nota no componente de Fundamentos de Educação
da prova de 1ª Fase.
4- Por ocasião da convocação, dos candidatos classificados, para preenchimento de
vagas, persistindo o empate na classificação final, os critérios de desempate serão:
- maior número de filhos dependentes, até 21 anos de idade (maioridade civil);
-  maior  idade.

X - DOS RECURSOS
1- O prazo para interposição de recursos será de até 48 (quarenta e oito) horas
após a divulgação dos resultados de cada etapa, tendo como termo inicial o 1º
dia útil subseqüente.
2- Os recursos devidamente fundamentados e dirigidos ao Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, deverão ser
entregues pelo candidato ou seu procurador no Protocolo Geral - térreo da
Prefeitura Municipal de Campinas, Av. Anchieta, 200 -- Centro.
3- Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, para cada etapa, sendo
desconsiderado recurso de igual teor.
4- Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, expressos
em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem,
bem como tiverem indicados o nome do candidato, número da sua inscrição,
documento de identidade (R.G.), opção a que está  concorrendo, endereço,
telefone para contato e assinatura.
5- O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo
considerada, para tanto, a data do protocolo do mesmo.
6- Os recursos relacionados à prova de 1ª Fase serão encaminhados, pelo
Departamento de Recursos Humanos, à FUNCAMP que emitirá, por escrito,
resposta aos candidatos e enviará cópia desta, à Secretaria Municipal de
Recursos Humanos.
7- O deferimento ou indeferimento dos recursos será publicado no Diário
Oficial do Município de Campinas.
8- Os pontos relativos às questões da prova de 1ª Fase eventualmente anuladas,
serão atribuídos a todos os candidatos que efetivamente participaram da prova.

XI - DA HOMOLOGAÇÃO
O resultado final do Concurso será encaminhado à Prefeita Municipal, através
do Secretário Municipal  de Recursos Humanos,  para homologação.

XII - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
1- O provimento dos cargos obedecerá a ordem de classificação dos candidatos
aprovados, dentro de cada componente curricular.
2- A convocação dos classificados para preenchimento das vagas disponíveis,
será feita oficialmente através do Diário Oficial do Município de Campinas,
estabelecendo data, horário e local para apresentação do candidato.
3- Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público o candidato que:
- não comparecer na convocação em data, horário e local estabelecidos;
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- não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela
Prefeitura de Campinas ;
-  recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de
entrar em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
4- É facultado à Prefeitura Municipal de Campinas exigir dos candidatos
nomeados, além da documentação prevista no Estatuto dos Funcionários do
Município de Campinas, outros documentos que julgar  necessários.
5 - Por ocasião da admissão, o candidato será submetido a exame médico, de
caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física e mental.
6 -- Não tomará posse o candidato aprovado e nomeado que deixar de apresentar
os documentos exigidos no presente edital.
6.1 - Só serão válidos os diplomas registrados no órgão competente.
6.2 - No momento da posse, o candidato deverá assinar uma declaração de acúmulo
de cargos públicos remunerados e apresentar a declaração do horário de trabalho. 

XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.

2- A inexatidão das informações ou irregularidade de documentos ou outras
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas
posteriormente, acarretarão a perda dos direitos decorrentes do Concurso Público.
3- Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas  o direito de aproveitar os candidatos
classificados, em número estritamente necessário para o provimento dos cargos
vagos existentes ou que vierem a existir durante o prazo da validade do Concurso,
não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos aprovados.
4- De acordo com a legislação vigente, 5% dos cargos vagos existentes serão
destinados a portadores de deficiência desde que, compatível com o exercício do cargo:
4.1. - Para cálculo do número de vagas, nos termos deste item, serão desprezadas as frações
 inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas para a unidade superior às
frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos);
4.2. - Não havendo candidatos aprovados, para o atendimento previsto neste item,
os cargos vagos serão preenchidos por candidatos não portadores de deficiência.
5- O prazo de validade do Concurso será de 01 (hum) ano, contado da data da
publicação da Homologação no Diário Oficial do Município de Campinas,
podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
6- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

XIV -- CRONOGRAMA PREVISTO

ANEXO I - EDITAL 005/2002
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ANEXO II - EDITAL 005/2002 

PROGRAMAS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

EducaçÃo Especial
A Educação Especial no âmbito da política educacional. A escolarização dos
diferentes: os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares que lhe
conferem materialidade.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
BRASIL. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 -- Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996.
BRASIL. -- Decreto Presidencial nº 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999,
Brasília: Presidência da República.
PRÓ-POSIÇÕES: Dossiê Educação Especial e Políticas Inclusivas. Campinas:
Faculdade de Educação, v. 12, n. 2-3(35-36), jul.-nov. 2001  
JANUZZI, Gilberta S. M. A luta pela educação do deficiente mental no Brasil.
3a ed. Campinas, Ed. Autores Associados. 1992.
SACKS, Oliver. Vendo Vozes: Uma Jornada ao Mundo dos Surdos. São Paulo:
Cia. das Letras, 1998. 
SILVA, S. & VIZIM, M. (orgs.). Educação Especial: Múltiplas Leituras.
Campinas: Mercado de Letras, 2001.

EDUCAÇÃO - RELAÇÕES ECONÔMICAS E TECNOLOGIA
O TRABALHO NAS SOCIEDADES HUMANAS passada, presente e perspectivas
futuras. Formação do Capitalismo - Industrialismo - Crises do sistema capitalista
- Organização dos trabalhadores - Formas atuais de produção, exploração do
trabalho e flexibilização - Terceiro setor e ONGs- Globalização - Capitalismo
neoliberal- novos mercados de serviços - tecnologia da informação. 
CIDADANIA E DIREITOS DO CIDADÃO
Direito do consumidor e PROCON - Direitos da criança e do adolescente (trabalho
do menor) Movimentos sociais contemporâneos - Associações comunitárias -
Questão ambiental e ocupação urbana- inclusão- participação da comunidade.

MERCADOS E PRODUÇÃO 
Tendências atuais de consumo - inclusão no mercado de trabalho - mercado
exterior e integração (mercosul) - Orçamento Participativo.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a
centralidade do mundo do trabalho. S.P. Ed.Cortez e Ed. da Unicamp, 1995.
CÓDIGO de Defesa do Consumidor - Campinas, Ed. Mizuno, 1999.
ESTATUTO da Criança e do Adolescente - CMDCA - Campinas, 2000
GIBSON, Rowan et alli. Repensando o Futuro. São Paulo, Makron Books do
Brasil, 1997.
HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. Rio de janeiro, Zahar Ed., 1980. 
MARQUES, Mário Osório. A escola no computador: linguagens rearticuladas,
educação outra. Editora Unijui, 1999.
GENTILI, Pablo e SILVA, Tomaz T. (org.). Neoliberalismo, Qualidade Total e
Educação. Editora Vozes. 10a ed. 2001
ESPANHOL
COMPONENTE: A METODOLOGIA DO ENSINO DO ESPANHOL COMO
LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Pontos de Concurso:
Conhecimento da língua espanhola e do seu funcionamento.
Aspectos sócio-político-culturais do ensino de espanhol.
O ensino da língua espanhola da perspectiva do seu uso.
Processos envolvidos na produção e compreensão de enunciados e textos em espanhol.
Avaliação crítica de material didático de espanhol-língua estrangeira. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
CERROLAZA, M./ e Cerrolaza, O. Cómo trabajar con libros  de texto -- La
planificación de la clase. Madrid, Edelsa, 1999.
SÁNCHEZ, A., Martín, E., Matilla, J. A. Gramática Práctica de Español para
extranjeros. Madrid, SGEL, 1994 (o ediciones posteriores).
SILES ARTÉS, J. E Sánchez Maza. Curso de lectura, conversación y redacción.
Madrid, SGEL, 1996.
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
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Escola, Estado e Sociedade.
Organização e Gestão do Trabalho Pedagógico na Escola.
Currículo e Cotidiano Escolar.
Pesquisa e Práticas Pedagógicas na Escola do Ensino Fundamental.
Política Educacional.
Avaliação Educacional.
A Escola e o/a Outro/a.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
VEIGA, Ilma P. A. e Marília Fonseca (orgs.). 
Dimensões do Projeto Político-Pedagógico (AS). Editora Papirus.
SAVIANI, Dermeval. A Nova Lei da Educação (LDB): Trajetória, Limites e
Perspectivas. 256p - ISBN: 85-85701-45-5. Editora Autores Associados.
OLIVEIRA, Inês Barbosa de (org.). Democracia no cotidiano da Escola (A) - 2.
edição. Editora DP & A. 1999.
BASTOS, João Baptista (org.). Gestão democrática. Editora DP & A.. 2000.
ALVES, Nilda E Regina Leite Garcia (orgs.). Sentido da Escola (O) - 3. edição.
Editora DP & A. 1999.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Editora Paz e Terra. 3a ed. 1997.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade. Editora Autêntica. 2000.
ESTATUTO da Criança e do Adolescente. Campinas, CMDCA, 2000.
BRASIL, Lei nº 9394/96 de 20/12/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Brasília, 1996.
LARROSA, Jorge E Núria Perez de Lara (orgs.). Imagens do Outro. Editora
Vozes. 1998.
INGLÊS
COMPONENTE: A METODOLOGIA DO ENSINO DO INGLÊS COMO
LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Pontos de Concurso:
Conhecimento da língua inglesa e do seu funcionamento.
Aspectos sócio-político-culturais do ensino de língua inglesa.
O ensino da língua inglesa da perspectiva do seu uso.
Processos envolvidos no ensino da leitura de textos escritos em língua inglesa.
Avaliação crítica de material didático de inglês-língua estrangeira.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
CORACINI, M. J. (org.). Interpretação, Autoria e Legitimação do Livro
Didático. Campinas-SP, Pontes, 1999.
KLEIMAN, A. B. Oficina de Leitura: teoria e prática. Campinas-SP, Mercado
de Letras, 1992.
MOITA, Lopes L. P. Oficina de Lingüística Aplicada: a natureza social e
educacional dos processos de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas-SP,
Mercado de Letras, 1996.

Campinas, 02 de abril de 2002.

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos

(02, 03 e 04/04)

PORTARIAS ASSINADAS PELA SRA. PREFEITA

Nº49975- prorrogar até 31/12/02, a portaria 48.658, que designa o servidor
Norival Pedroso - matrícula 980854, para sem prejuízo dos vencimentos prestar
serviços junto a Delegacia Seccional de Policia de Campinas.

Nº49976 - autorizar a partir de 18/03/02 à alteração de jornada da servidora
Erika Krahembuhl de Moraes matrícula 29.204-4  de 04 (quatro ) horas diárias e
20  (vinte ) horas semanais para 36 (trinta e seis ) horas semanais, nos termos da
Lei Municipal nº9888/98 art. 4º

Nº49977 - autorizar a partir de  14/03/02, à alteração de jornada da servidora
Cleide Machado da Silva -- matrícula 87405-1  de 06 (seis ) horas diárias e 30
(trinta ) horas semanais para 36 (trinta e seis ) horas semanais, nos termos da
Lei Municipal nº9888/98 art. 4º

Nº49978- autorizar a partir de 04/03/02 à alteração de jornada da servidora
Maria do Rosário Andrade Augusto  matrícula 57193-8  de 06 (seis ) horas
diárias e 30 (trinta ) horas semanais para 36 (trinta e seis ) horas semanais, nos
termos da Lei Municipal nº9888/98 art. 4º

Nº49979 - autorizar a partir de 01/03/02 à alteração de jornada do servidor José
Juarez de Oliveira Junior  matrícula 57304 de 04 (quatro ) horas diárias e 20
(vinte ) horas semanais para 36 (trinta e seis ) horas semanais, nos termos da
Lei Municipal nº9888/98 art. 4º

Nº49980- retificar a portaria 49369, referente a servidora Verônica Marques
Rodrigues - matrícula 102.588-0, para declarar que data de vigência é
10/07/2001.

Nº49981- A Exma Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo,
e Considerando as disposições consubstanciadas no artigo 144, II, da Lei
Orgânica do Município, no artigo 40, § 1º e II, da carta magna  e no artigo 34,
II,  ‘‘b’’  da Lei Municipal nº8.442/95, que  determinam sobre a aposentadoria
compulsória  de servidor público,  

RESOLVE

1) Fica o (a) servidor (a) José Roberto Adriani -- matrícula 752924  ,

R.G.nº.2.188.258, CIC.nº441.952.228-34, PASEP nº10067010978, aposentado
(a) compulsoriamente,  no (a) cargo (antiga função pública) denominado
Adjunto Administrativo - padrão 15 com proventos integrais, de acordo com os
elementos constantes do protocolado nº005613/2001 e com base  na jornada de
36 (trinta e seis ) horas semanais.

2) As despesas com a resolução acima, correrão por conta do Sistema de
Previdência do Servidor, em conformidade com a Lei Municipal nº8442/95.

3) Esta Portaria vige a partir de 11/03/2002 (dia seguinte em que o servidor
completou 70 anos de idade)

Nº49985 - autorizar a partir de  01/01/2002, à  ampliação ou redução de jornada
(hora/aula) dos Professores Titulares de Cargo abaixo relacionados, de acordo
com o protocolado nº10417/02.

Professores que solicitaram ampliação de jornada
NºMatrículaNome do ProfessorJornada AtualJor. Ampliação
01 10247-2 Maria Aparecida Carotti Barbosa 15/20+2 24/32+4
02 96549-9 Graciela Sanches Patelli 24/32 30/40
03 85481-6 Magdalena Fuentes Gonzalez 20/27+1 24/32
04 54447-8 Marcia Coluccini de Souza Camargo 24/32+1 30/40
05 102503-1 Amarildo Gomes da Silva 15/20 20/27+1
06 102477-9 Heronilda de Alcântara 15/20 30/40
07 102468-0 Paula Helena do V. Bosso 20/27 24/32+4
08 102388-8 Gláucia R. Silveira 20/27+1 24/32
09 102431-0 José Francisco Rodrigues 15/20 20/27+1
10 102533-3 Maria Lucia Beltrami Faxina 15/20 20/27
11 10232-4 Waldirene de Jesus 20/27 30/40
12 102607-0 Sebastiana Cícera de Lima Oliveira 15/20 24/32
13 54435-3 Mário Andrella 20/27 24/32
14 66297-6 Carla Righetto 15/20 24/32
15 102465-5 Thelma Ragusa Guimarães 20/27 24/32
16 54449-3 Armando Motosilo Tsuneda 20/27 24/32
17 62689-9 Alexandra da Silva Molina 15/20 15/20+3
18 103425-1 Antonio Carlos Gomes 15/20 20/27
19 103398-0 Lúcia Helena Lio da Cunha 15/20 20/27
20 103223-2 Heitor Guizzo 20/27 24/32+5
21 54437-0 Maria Cecília A. Sampaio Silva 24/32+4 30/40
22 102685-2 Maria Isabel Codo 15/20 20/27
23 102461-2 Janaina Rodrigues Machado 15/20 24/32
24 102591-0 Ivanir Francisco Giovanoni 20/27 24/32
25 102305-0 Paulo César Granado 20/27 24/32
26 102327-6 Rita de Cássia Nascimento 15/20 20/27
27 102374-8 Rosiane Mendes Correa Campos Souza 15/20 20/27
28 103230-5 Tânia Mara Nogueira Rubin 15/20 20/27+2
29 103179-1 Vanilde Nogueira 15/20 24/32
30 103728-5 Adriana Peixoto Araújo Gói 15/20 20/27
31 54439-6 Denise Munhoz Sanchez 20/27 24/32
32 103368-9 Nulce Darli de S. Reis 15/20 20/27
33 102488-4 Rita de Cássia Souza Máximo 15/20 20/27
34 102500-7 Daniel da Silva Oliveira 20/27 24/32+2
35 64422-6 Marco Aurélio Arruda Aranha 15/20 20/27+1
36 102445-0 Maria Cecília Buffalo de Medeiros 15/20 24/32
37 103245-3 Maria Rosária do Carmo 15/20 20/27
38 103231-2 Renata Cristina M. Amorim 15/20 30/40
39 102259-8 Rubens dos Santos Gouveia Júnior 15/20 20/27
40 68719-4 Margarete Móz 15/20+3 20/27
41 102358-6 Maria José Adami 15/20 20/27
42 102400-0 Maria Aparecida Roldão 20/27 30/40
43 64361-0 Maria de Lurdes Burin 24/32+2 30/40
44 102774-3 Maria Angélica B. C. Romano 15/20+3 24/32
45 103088-4 Maria Regina F. Rostodella 15/20 20/27+1
46 102623-2 Luciana Leite Daniele 15/20 20/27
47 64409-9 Ana Guiomar C. Campanholi 15/20 20/27
48 102281-4 Christiane P. de O.  Mendes 20/27 24/32
49 102529-5 Dalila Zanon 15/20 20/27+1

Professores que solicitaram redução de jornada
NºMatrículaNome do ProfessorJorn. AtualJorn. Reduzida
01 102447-7 Kátia Maria Eugenio 30/40 24/32
02 66281-0 Marcelo A S. Nucci 20/27 15/20+3
03 62769-0 Ana Lúcia Moret 20/27 15/20
04 68776-6 Mirian Brocanello 30/40 20/27
05 64352-1 Maria Lúcia Anselmo 30/40 24/32
06 91819-9 Wanderley de Oliveira Coelho 20/27 15/20
7 54549-0 Maria Aparecida Pereira 30/40 24/32
08 68763-4 Teresinha Cristina Bianco 30/40 24/32
09 66311-5 Alcione Valéria Stancatti 30/40 24/32
10 102510-4 Maria Heloisa da S. Pandolpho 20/27 15/20
11 102848-0 Zelma Regina Bosco 24/32+3 15/20
12 62698-8 Jefferson Eduardo Hespanhol 30/40 24/32
13 66333-6 Fátima Aparecida Rosa de Deus 24/32+2 20/27
14 68780-4 Mie Abe 30/40 24/32+4
15 103565-7 Walter Sanches 24/32 15/20
16 103327-1 Denise de Fátima Racanato 24/32 20/27
17 103143-0 Márcia Regina O Arnold 24/32 20/27
18 62647-3 Marcelo Gusson 24/32 15/20

Professores de Educação Infantil a 4ª séries e de Educação Especial que
solicitaram ampliação de jornada
NºMatrículaNome do ProfessorJorn.  AtualJorn.  Ampliação
01 89953-4 Mara Catarina Barbieri Biscassi 29 32
02 90263-2 Stela Máris Maia Pinto 29 32
03 62522-1 Elizabeth Barbosa Fontanini 29 32
04 85057-8 Valquíria Fernandes Guevara 29 32

Nº49986 - abertura de Sindicância, para apurar os fatos relatados no
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protocolado nº5.527/02, em nome do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

Nº49987- abertura de Sindicância, para apurar os fatos relatados no protocolado
nº002443/02, em nome da Secretaria Municipal de  Recursos Humanos.

Nº49988 - abertura de Processo Administrativo, para apurar os fatos relatados
no protocolado nº70441/01, em nome da  Secretaria Municipal de  Cooperação
Nos Assuntos de Segurança Pública referente aos servidores matriculas: 344150
e 97503.

Nº49989- abertura de Processo Administrativo para apurar os fatos relatados ao
protocolado nº67176/01, em nome da  Secretaria Municipal de  Educação,
referente ao servidor matricula 627178.

Nº49990 - abertura de Sindicância para apurar os fatos relatados no protocolado
nº26513/98, em nome da  Secretaria Municipal de  Finanças.

Nº49991 - A Exma Sra Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 003/00   ,
homologado em 30/06/00 , pela presente,

RESOLVE

nomear, a Sra. Liane Terezinha Horn Cardoso para exercer em caráter efetivo, o
cargo vago  denominado Monitor Infanto Juvenil II , junto a Secretaria
Municipal de  Secretaria Municipal de  Assistência Social. 

N49992 - A Exma Sra Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 003/2001  ,
homologado em 31/10/2001 , pela presente,

RESOLVE

nomear, os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo, os
cargos vagos  denominados Médico Plantonista I -( horista) , junto a Secretaria
Municipal de Saúde
Fábio Kirzner Dorfman
Luiz Marcelo Diniz Mesquita
Mateus Tavares Felicio

Nº49993 - A Exma Sra Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 001/2000  ,
homologado em 30/06/2000 , pela presente,

RESOLVE

nomear, os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo, os
cargos vagos  denominados Professor Efetivo (Educação Infantil) , junto a
Secretaria Municipal de Educação
Maria Celia Barriviera Borges
Telma Aparecida Rodrigues
Zilda Lopes Dinis

Nº49994 - A Exma Sra Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 001/2000  ,
homologado em 30/06/2000 , pela presente,

RESOLVE

nomear, os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo, os
cargos vagos  denominados Professor Efetivo (5ª  a  8ª série (Educação Física) ,
junto a Secretaria Municipal de Educação.
Renato Horta Nunes
Silvana Correia Pereira

Nº49995 - A Exma Sra Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 001/2000  ,
homologado em 30/06/2000  , pela presente,

RESOLVE

nomear, o Sr. Alexandre Almeida Pacheco para exercer em caráter efetivo, o
cargo vago  denominado Professor Efetivo 5ª a 8ª série (Educação Artística)  ,
junto a Secretaria Municipal de Educação.

Nº49996 - A Exma Sra Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital  001/2000 ,
homologado em 30/06/2000  , pela presente,

RESOLVE

nomear, os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo, os
cargos vagos  denominados Professor Efetivo 5ª a 8ª série (Português) , junto a
Secretaria Municipal de Educação.
Aniceia Vieira de Andrade

Daniela Manini
Enis Oliveira Santos
Milton Crescente de Araújo
Marlene Nascimento Furtado Pinto
Sonia Frederico 

Nº49997 - A Exma Sra Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 003/2000  ,
homologado em 30/06/2000  , pela presente,

RESOLVE

nomear, os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo, os
cargo vagos  denominados Monitor Infanto-Juvenil I  , junto a Secretaria
Municipal de Educação.
Angela Teresa Lodo
Antonia Marines Seleguim
César Ribeiro de Almeida
Cirlene Ferreira da Cruz
Francisca Lopes Sampaio
Josilane Maria de Assis Santos
Luciana Andrade Hoflinger
Lucilene Menezes da Silva dos Santos
Maria Aparecida  Bonati
Maria de Fátima Amaral Silva
Monica Cristina Consiglio Matias
Nadia Maria de Andrade Florindo
Neusa Marisa Dias Pereira da Silva
Zilaine dos Santos de Barros 

Nº49998 - A Exma Sra Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 003/001  ,
homologado em 31/10/2001  , pela presente,

RESOLVE

nomear, os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo, os
cargos vagos  denominados Médico Plantonista I -- (horista) , junto ao Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti.
Cintia dos Reis Torres
Cleiber Antonio dos Santos Teixeira
Lucineide dos Santos Leme
Rosemary de Castro Barreto

Nº49999 - A Exma Sra Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 003/98  ,
homologado em 23/06/98 , pela presente,

RESOLVE

nomear, os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo, os
cargos vagos  denominados Servente , junto a Secretaria Municipal de
Educação.
Adriana da Silva Paula
Edna Barbosa Capeleto
Andreia Cristina Martins
Atemira Silva de Souza Araújo
Silvia Maria Pires Machado
Maria Lourdes Santana

Nº50000 - revogar o item da portaria 47.982 que nomeou o servidor Celso Luiz
de Araújo Pudensi -- matricula 65.523-6, para exercer em comissão o cargo de
Chefe de Setor junto ao Setor de Ficha de Informação, da Coordenadoria
Setorial de Atendimento a Cliente, do Departamento de Informação,
Documentação e Cadastro, da  Secretaria Municipal de Planejamento
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente a partir de 01/11/01;

nomear o servidor Hélio César Gomes -- matricula 90.644-1, para exercer em
comissão o cargo de Chefe de Setor junto ao Setor de Ficha de Informação, da
Coordenadoria Setorial de Atendimento a Cliente, do Departamento de
Informação, Documentação e Cadastro, da Secretaria Municipal de
Planejamento Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente a partir de 01/11/01;

Nº50001- abertura de Sindicância para apurar os fatos relatados no protocolado
nº7.000.421/02, em nome da  Secretaria Municipal de  Serviços Públicos --
Administração Regional 06.

Nº50002 - abertura de Sindicância para apurar os fatos relatados no protocolado
nº 19957/02 , em nome da  Secretaria Municipal de  Assuntos Jurídicos e da
Cidadania - DPDI.

Nº50003 - autorizar a partir de 01/03/02  à alteração de jornada do servidor
Cassio Arruda Soares -  matrícula 36.259-0  de 04(quatro)  horas diárias e 20
(vinte) horas semanais para 36 (trinta e seis) horas semanais, nos termos da Lei
Municipal nº9888/98 art. 4º.
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Nº50004 - autorizar a partir de 01/04/02  à alteração de jornada do servidor Adir
Batista Jerico Júnior -  matrícula 288489  de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta)
horas semanais para 36 (trinta e seis) horas semanais, nos termos da Lei
Municipal nº9888/98 art. 4º

Nº50005 - conceder a 01/04/02, a Licença sem  Vencimentos à servidora Ana
Vitória Soares Rocco Banzato -- matricula 54401-9, por 01(um) ano.

Nº50006 - abertura de Processo Administrativo para apurar os fatos relatados
no  protocolado nº 10418/02, em nome da  Secretaria Municipal de  Educação
referente a servidora -- matricula 66.331-0.

Nº50008 - - designar a partir de 01/01/2002, o Sr. Mauro Sérgio Rodrigues
Balthar, matrícula nº 27.934-9, para exercer a Função Gratificada de Apoio
Técnico Nível IV do Departamento da Guarda Municipal da Secretaria
Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.
- designar a partir de 01/01/2002, o Sr. Marcos Roberto Fávero Francisco,
matrícula nº 27.919-0, para exercer a Função Gratificada de Apoio Técnico
Nível III do Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.
- designar a partir de 01/01/2002, a  Sra. Maria Aparecida dos Santos Banchi,
matrícula nº 27.920-8, para exercer a Função Gratificada de Apoio Técnico
Nível III do Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.
- designar a partir de 01/01/2002, o Sr. Isaias Ferreira Faro, matrícula nº
27.853-1, para exercer a Função Gratificada de Apoio Técnico Nível IV do
Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Cooperação nos
Assuntos de Segurança Pública.
- designar a partir de 01/01/2002, o Sr. Antonio Ferreira Ferro, matrícula nº
27.887-9, para exercer a Função Gratificada de Apoio Técnico Nível III do
Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Cooperação nos
Assuntos de Segurança Pública.
designar a partir de 01/01/2002, a Sra. Maria Stella Torezan, matrícula nº
27.866-3, para exercer Função Gratificada de Apoio Técnico Nível III do
Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Cooperação nos
Assuntos de Segurança Pública.
- designar a partir de 01/01/2002 o Sr. Reducino Mazini Pontes, matrícula nº
27.982-8, para exercer Função Gratificada de Apoio Técnico Nível III do
Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Cooperação nos
Assuntos de Segurança Pública.
- designar a partir de 01/01/2002 o Sr. Wagner Gonçalves de Carvalho,
matrícula nº 28.015-6, para exercer Função Gratificada de Apoio Técnico Nível
III do Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.
- designar a partir de 01/01/2002, a Sra. Cláudia Helena Rocato Machado,
matrícula nº 43707-7 para exercer Função Gratificada de Apoio Técnico Nível
III do Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.
- designar a partir de 01/01/2002, o Sr. Wellingthon José da Silva, matrícula nº
34.433-8 para exercer Função Gratificada de Apoio Técnico Nível III do
Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Cooperação nos
Assuntos de Segurança Pública.
- designar a partir de 21/12/2001, o Sr. Leandro Tadeu Messias, matrícula nº
28023-2 para exercer Função Gratificada de Apoio Técnico Nível III do
Departamento da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Cooperação nos
Assuntos de Segurança Pública.

Nº50009 - prorrogar até 12/07/02 a 47.814/01, item 01 DESP SUL , que
designa a servidora Célia Regina Mustafé -- matricula 85.298-8 para,  com as
vantagens da lei e exercer, em caráter de substituição o cargo de Diretor
Educacional -  SUBSTITUTO.

Nº50010 -1) revogar a partir de 01/04/2002, o item da portaria nº47948 que
designou o servidor Damião Francisco das Chagas -- matricula 905470, para
exercer em comissão o cargo de Chefe de Setor junto ao Setor de Operação e
Manutenção da Coordenadoria Setorial de Bosques e Parques junto ao
Departamento de Parques e Jardins da  Secretaria Municipal de  Serviços
Públicos e Coordenação de Administrações Regionais.

2) nomear a partir de 01/04/2002, o servidor José Ismael Carias -- matricula
98.066-8, para exercer em comissão o cargo de Chefe de Setor junto ao Setor de
Operação e Manutenção da Coordenadoria Setorial de Bosques e Parques junto
ao Departamento de Parques e Jardins da  Secretaria Municipal de  Serviços
Públicos e Coordenação de Administrações Regionais.

3) revogar a partir de 01/04/2002, o item da portaria nº47948 que designou o
servidor Zildo Fermino da Silva -- matricula 93122-5,  para exercer em
comissão o cargo de Chefe de Setor junto ao Setor de Obras, da Coordenadoria
Setorial de Construção e Reforma, junto ao Departamento de Parques e Jardins
da  Secretaria Municipal de  Serviços Públicos e Coordenação de
Administrações Regionais.

4) nomear a partir de 01/04/2002, o servidor Claudio Rondom  matricula
63.347-0 para exercer em comissão o cargo de Chefe de Setor junto ao Setor de
Obras, da Coordenadoria Setorial de Construção e Reforma, do Departamento

de Parques e Jardins da  Secretaria Municipal de  Serviços Públicos e
Coordenação de Administrações Regionais.

Nº50011 - revogar  a partir de 01/03/02, o item da portaria 47769/01, que
designou o servidor Adjair Ferreira -- matricula 91.477, junto a Empresa
Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A EMDEC.

Nº50012- autorizar a partir de 01/04/02,  à alteração de jornada da servidora
Silvia Regina Monaco Christoforo -- matrícula 87.433-7  de 04 (quatro) horas
diárias e 20 (vinte) horas semanais para 36 (trinta e seis) horas semanais, nos
termos da Lei Municipal nº9888/98 art. 4º

Nº50013 - autorizar a partir de 01/04/02 à alteração de jornada da servidora
Lucy Rasmuss de Almeida -- matrícula 62.819-0  de 04 (quatro)  horas diárias e
20 (vinte) horas semanais para 36 (trinta e seis) horas semanais, nos termos da
Lei Municipal nº9888/98 art. 4º.

Nº50014 - abertura de Processo Administrativo para apurar os fatos relatados
no protocolado nº17.645/02, em nome do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti,
referente ao servidor matricula 106.520-3.

Nº50015 - A Exma Sra Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 001/2000   ,
homologado em 30/06/2000 , pela presente,

RESOLVE

nomear, o sr. Alfredo Luiz Gomes para exercer em caráter efetivo, o cargo vago
denominado Professor Efetivo (5ª a 8ª série (História) , junto a Secretaria
Municipal de Educação.

Nº50019 - conceder ampliação ou redução de jornada (hora/aula) dos
Professores Titulares de Cargo abaixo relacionados. a partir de 01/01/2002,
conforme protocolado 19820/02.

Professores que solicitaram ampliação de jornada
Nº Matrícula Nome do Professor Jorn.  Atual Jorn. Ampliação
01 66327-1 Alexandre Martins Neto 15/20+3 20/27
02 62839-6 Elisa de Faria e Souza 20/27 24/32
03 64355-6 Cássia Regina S. Menzel de Arruda 20/27 24/32+3

Professora que solicitou redução de jornada
Nº Matrícula Nome do Professor Jorn.  Atual Jorn. Reduzida
01 64394-7 Maria Luisa Brochado Gomes 24/32 15/20

Nº50020 - autorizar a partir de 01/04/02 à alteração de jornada do servidor
Leandro da Silva Severino matrícula 36702-8 de 20 (vinte) horas semanais para
36 (trinta e seis) horas semanais, nos termos da Lei Municipal nº9888/98 art. 4º

Nº50021 - retificar a portaria nº48789, o item 01, referente a servidora Maria
José Cândido - matricula 62162-5, para declarar que a vigência da alteração de
jornada será a partir de  25/03/02. 

Nº50023 - revogar a partir de 21/03/2002, a portaria n47850, que nomeou a
servidora Márcia Tonato -- matricula 93573-5, do cargo de Chefe de Setor, junto
ao Setor de Projetos Residenciais da Coordenadoria Setorial de Aprovação  de
Projetos, junto ao Departamento de Uso e Ocupação do Solo da  Secretaria
Municipal de  Obras e Projetos.

Nº50024 - A Prefeita Municipal de Campinas no uso das atribuições que lhe são
conferidas e, de acordo com despacho exarado no protocolado nº71414/99, em
cumprimento ao que estabelece o Artigo   2º   do Decreto nº 13.289 de 26
novembro de 1999, que institui a Comissão Técnica Permanente para analisar
incidentes que envolvam a frota de veículos, máquinas e equipamentos a
serviço da Administração Municipal,

RESOLVE

Revogar a portaria 45592/00.
Nomear para integrar a Comissão Técnica Permanente para analisar incidentes
que, envolvam a frota de veículos, máquinas e equipamentos a serviço da
Administração Municipal, conforme segue:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Antonio Ferreira dos Santos -- DPJ -- Secr. de Obras
Antonio Carlos da Silva -- Secr. de Ação Social
Antonio Vieira Pires -- AR07 -- Secr.  de Obras
Antonio João Zanata -- Sub. P.J.E. -- Secr. de Obras
Antonio Carlos Artroli -- Sub. P.N.A. -- Secr. de Obras
Antonia F.F. Filetti -- Secr. de Educação
Armando Bota -- AR09 -- Secr. de obras
Leonardo Lopes -- Gabinete do Prefeito
Adalberto Louro -- DESP -- Secr. de Obras
Amauri Ferrar -- D. CIVIL -- Gabinete
Carlos Roberto Manoel -- DCR -- Secr. de Obras
Domingas Aparecida C. Souza -- AR10 -- Secr. Obras
Derlival Rodrigues -- SAMU -- Secr. de Obras
Fátima Bueno -- AR14 -- Secr. de Obras
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Geraldo Cartogenezzi -- AR03 -- Secr. de Obras
Gilberto Rodrigues -- AR04 -- Secr. de Obras
Inácio Hideo Honda -- AR01 -- Secr. de Obras
João Petrucio  M. da Silva -- AR08 -- Secr. de Obras
João Aparecido Bassi -- TRANSPORTE -- Secr. de Saúde
José Luis Geremias -- ALM. CENTRAL -- Secr. de Administração
Lúcio Rodrigues -- AR06 -- Secr. de Obras
Osvaldo Francelino Miguel -- AR05 -- Secr. de Obras
Osmair de Oliveira -- AR13 -- Secr. de Obras
Roger Brado -- AR02 -- Secr. de obras
Sandra Regina Peres -- Secr. de Cultura
Sebastião Ulisses Vecki -- AR11 -- Secr. de Obras
Sergio Marcotti -- Sub. P.B.G. -- Secr. de Obras
Silvio Furtado -- Secr. de Planejamento
Valdir Fernandes Maciel -- DLU -- Secr. de Obras
Vicente de Paula Silvério -- AR12 -- Secr. de Obras

Presidente da Comissão -- Diretor -- Sr. José Donizete de Souza
Representante -- Tráfego -- DETI -- Sr. Josino Lourenço de Souza
Representante do Jurídico  - DPDI -- Sr. Arthur Walter Staehlin 
Representante do Recursos Humanos -- CSSST -- Sr. Ângelo Crosato Sobrinho
Representante Locadora Pantheon -- Sr. Ruy Raldi
Representante Locadora Cooperativa -- Sr. Nilton Locker

Nº50025 - revogar a partir de 31/03/2002, o item da portaria nº 49527/02, que
designou a servidora Cícera Brandão dos Santos -- matricula 87.465-0, junto a --
EMDEC Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A.

Nº50026 - revogar a partir de 01/04/2002, o item da portaria nº 49527/02, que
designou a servidora Marli Sete Darini de Almeida -- matricula 84.932-0, junto
a -- EMDEC - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A.

Nº50028 - nomear a partir de 20/03/2002, o Sr. José Haroldo de Souza, para
exercer em comissão o cargo de Assessor Técnico Departamental Nível IV,
junto a  Secretaria Municipal de Serviços Públicos e de Coordenação das
Administrações Regionais.

Nº50030- autorizar a partir de 01/04/02 à alteração de jornada da servidora
Eunice Kull Calderaro -  matrícula 56.301-3  de 06 (seis) horas diárias 30
(trinta) e horas semanais para 36 (trinta e seis)  horas semanais, nos termos da
Lei Municipal nº9888/98 art. 4º

Nº50031 - nomear a  Sra. Flávia Santana Martins Schmidt, como membro da
Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas temporariamente,
em substituição ao Sr. Braz Eugênio Carlos Franceschini.

PORTARIA PUBLICADA NOVAMENTE POR ERRATA

Nº50029-  exonerar a partir de 30/03/02, o Sr. Dirceu Pereira Júnior, do cargo
em comissão de Diretor de Departamento do Departamento de Limpeza Urbana
da  Secretaria Municipal de  Serviços Públicos e de Coordenação  das
Administrações Regionais.

2- nomear a partir de 01/04/02, o Sr. Waldir Antonio Bizzo, para exercer o
cargo em comissão de Diretor de Departamento do Departamento de Limpeza
Urbana da  Secretaria Municipal de  Serviços Públicos e de Coordenação  das
Administrações Regionais.

3- exonerar a partir de 30/03/02, o Sr. Heitor Ernesto Sartori, do cargo de
Assessor Técnico Departamental Nível VIII, do Departamento de Limpeza
Urbana,  Secretaria Municipal de  Serviços Públicos e de Coordenação  das
Administrações Regionais.

COMUNICADO DO CONCURSO PÚBLICO

Referente ao Edital 002/2002
ERRATA

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos altera redação do Anexo II --
Programa de Prova do Edital 002/02, dos seguintes cargos:

Assistente Administrativo:
CB -- Português: Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica. Pontuação.
Porque, por que, por quê, porquê, mal/mau. Adjetivos e substantivos (flexão).
Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e colocação). Crase.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Estrutura e
formação das palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e acessórios da
oração. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e
homônimos.
Matemática: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais:
operações e problemas. Equações de 1o  e 2o graus e sistemas: resolução de
problemas. Razão e proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples e
composta. Porcentagem e juros simples e composto. Teoria dos conjuntos.
Probabilidade. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Medida
de tempo. Sistema monetário brasileiro. Progressão aritmética e geométrica.

CE -- Interpretação de texto. Lei Orgânica do Município de Campinas.
Atualidades: Campinas e Região Metropolitana. Conhecimentos de informática:
windows, correio eletrônico, internet.
Conhecimentos Gerais.

Assistente Social da Saúde Jr.:
SUS -- Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei
Orgânica da Saúde. Programa ‘‘Paidéia’’ de Saúde da Família. Ética profissional
e responsabilidade. O  estado e a política social: concepção de política social;
política social nos setores saúde e assistência pública; a política social  e o
movimento social; a prática profissional do assistente social nos serviços de
saúde; o serviço social e a assistência social; estatuto da criança e do
adolescente; serviço social e família; serviço social e interdisciplinalidade; lei
orgânica da assistência social; metodologias do serviço social.

Médico de Saúde Ocupacional:
CB/CE: SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no
Brasil. Doenças profissionais e do trabalho.Quadro clínico diagnóstico e
tratamento das patologias: Lesões por esforço repetitivos -- LER, Perda auditiva
induzida por ruído -- PAIR, dermatoses ocupacionais, Intoxicação por chumbo,
Intoxicação por mercúrio orgânico e inorgânico. Efeitos da exposição a
solventes orgânicos benzeno, tolueno e hexano. Pneumoconioses, silicose,
abestose, alumínios e antracose. Asma ocupacional. Intoxicações por
agrotóxicos organofosforados, carmatos, piretróides,organoclorados etileno-bis
ditilocarbamatos e dipiridilos. Intoxicação por gases tóxicos, CO2, NO, SO, O3.
Higiene do trabalho -- identificação avaliação (quatitativa e qualitativa),
medidas de redução, medidas de eliminação e medidas e proteção coletiva e
individuais de fatores de risco. Riscos físicos, ruído, calor, gases tóxicos,
poeiras, irradiações ionizantes e não ionizantes. Riscos químicos, produtos
alergênicos, irritantes, carcinogênicos (principalmente cromo, chumbo,
mercúrio, manganês, solventes orgânicos, agrotóxicos, cimento e
toluenodisocianato). Riscos ergonômicos: posturas, ritmos, trabalho em turnos,
trabalho monótono e repetitivo, sobrecargas físicas e psiquicas. Riscos
biológicos: bactérias, fungus, animais peçonhentos. Legislação Contitucional
Federal: Conteúdo referente ‘a trabalhador nos artigos que dispõe subre o
Sistema de Saúde (SUS). Lei orgânica da saúde (Lei Federal 
8060 de 19/09/90) Art. 6O, com destaque ao §3O. Lei orgânica da Previdência
Social. Artigos referentes aos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Lei
estadual 9505 de 11/03/97, que disciplina as ações de saúde do trabalhador no
Estado de São Paulo. Todo o conteúdo da Lei Federal nº 6514 de 22/12/77 e
Portaria 3214 de 06/06/78 do Ministério do Trabalho NR-4, NR-7, NR-9,
NR-17 (Norma Regulamementadora do Ministério do Trabalho) Vigilância em
Saúde. Mapas de riscos em ambiente de trabalho. Método ‘‘Árvore de causas’’
para investigação de acidentes de trabalho. Conceito epidemológico de
‘‘eventos sentinela’’.; Conceitos epidemológicos de incidência, prevalência isco
relativo e risco atribuível. Análise crítica dos dados de acidente de trabalho no
Brasil. Procedimentos necessários para notificação de acidentes e doenças do
trabalho.

Operador de Máquinas Pesadas:
CB -- Português: Interpretação de texto; ortografia oficial, acentuação gráfica;
separação de sílabas; pontuação; pronomes (emprego, colocação, formas
pronominais de tratamento), sinônimos e antônimos, verbos (tempos, modos,
vozes); regências nominal e verbal; emprego da crase; concordância (nominal e
verbal); termos da oração. 
Matemática: Números relativos inteiros e racionais (propriedades e operações);
operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, e
potenciação); múltiplos e divisores (máximo divisor comum e mínimo divisor
comum); expressões numéricas; equações e sistemas de 1º grau; sistema
métrico decimal (medidas de comprimento, superfície, volume e massa);
medida de tempo; números e grandezas proporcionais; razões e proporções;
divisões em partes proporcionais; regra de três simples; porcentagem; juros
simples; sistema monetário.
CE -- Conhecimento de mecânica pesada.

Campinas, 02/04/2002

Jonival Ferreira Côrtes

Secretário Municipal de Recursos Humanos

COMUNICADO DO CONCURSO PÚBLICO

Referente ao Edital 001/2002
ERRATA

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos altera redação dos Capítulos III e
XIII do Edital 001/02.

Capítulo III -- Das inscrições
9. O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da Lei, satisfazer
as seguintes condições:
a)Ser brasileiro, nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi conferida
igualdade, nas condições previstas no Decreto nº 70.436 de 18/04/72;
b)Possuir altura mínima de 1,70 m., no caso de Guarda Municipal Masculino 
c)Possuir altura mínima de 1,65 m., no caso de Guarda Municipal Feminino
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d)Possuir Carteira Nacional de Habilitação.
e)Estar no gozo dos seus direitos políticos;
f)Ter a idade mínima de 21  (vinte e um) anos completos no ato da inscrição; 
g)Quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações para com o Serviço
Militar;
h)Não registrar antecedentes criminais;
i)Atender aos requisitos solicitados para o provimento dos cargos, de acordo
com o Anexo I do presente Edital.
j)Não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por
justa causa ou em decorrência de inquérito administrativo.
kEstar de acordo com os termos do presente Edital.

Capítulo XIII -- Do Provimento dos Cargos
2. Estando apto no Exame Admissional o candidato fará Academia por até
120(cento e vinte dias), não recebendo ainda o salário e sim um valor menor,
correspondente a Bolsa. A  Fase de Academia será eliminatória

Campinas, 02/04/2002

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos

COMUNICADO DO CONCURSO PÚBLICO

Referente ao Edital 004/2002
ERRATA

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos altera redação do Anexo I do
Edital 004/02.

Os pré requisitos para o cargo de Professor de Orquestra Insatrumentista
Executante são:
Diploma Universitário de Música ou de  Conservatório de Música, ou
experiência anterior comprovada + registro junto à OMB.

Campinas, 02/04/2002

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL 003/00 

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Campinas, convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de
classificação, a comparecerem dia 12/04/2002, nos horários discriminados, no
7º andar -- Paço Municipal, Av. Anchieta, 200, Centro  para realização de
reunião de  preenchimento de vaga.  
Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de Identidade - R.G.
Em caso de empate, trazer  certidão de nascimento dos filhos.
O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais decorrentes do
Concurso Público.

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Horário: 9:00 hs
CLASSIF     NOME                                                NDOC
20                  ENI PAES DE OLIVEIRA                0000000012236291
20                  WILLIAM SHOU HASHIMOTO     0000000339147258

Cargo: AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS
Horário: 10:30 hs
CLASSIF     NOME                                                          NDOC
91                 CLAUDINEI APARECIDO MUNHOZ     0000000018828584
OBS: O candidato acima foi convocado em razão da Lei nº 6075/89 ( reserva de
vaga prevista em Edital de Abertura ).

Campinas,  03 de Abril de 2002

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos

PORTARIAS ASSINADAS PELA SRA. PREFEITA

Nº50032- tornar sem efeito a portaria nº  Nº50007/02, que nomeou a Sra.
Rosângela de Fátima Marques de Souza para exercer em comissão o cargo de
Assessor Técnico Departamental Nível VI, junto ao Gabinete da Prefeita.

Nº50033 - nomear o Sr. Edvaldo Ferraro, para exercer em comissão o cargo de
Assessor Técnico Departamental Nível VI, junto ao Gabinete da Prefeita.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação

PORTARIAS ASSINADAS PELA SRA. PREFEITA

Nº 50038 - exonerar, a partir de 04/04/2002, o Sr. André Luiz de Camargo Von

Zuben, do cargo em comissão de Diretor  Técnico Operacional da SETEC -
Serviços Técnico Gerais.
2) nomear, interinamente, a partir de 04/04/2002, o Sr. Paulo Daniel Silva, para
responder pelo cargo em comissão de Diretor Técnico Operacional da SETEC -
Serviços Técnico Gerais.

Nº50039 - CONSIDERANDO, a ocorrência de intoxicação alimentar de 15
(quinze) crianças que cursam a 4ª  série do período da manhã da
E.M.F."Clotilde Barraquet Von Zuben", após a refeição servida por empresa
contratada pelo Município para essa finalidade; 
CONSIDERANDO a gravidade e a necessidade de cabal apuração dos fatos que
resultaram na referida intoxicação alimentar, bem como a definição de
responsabilidades;  

DETERMINO

que o Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios da  Secretaria
Municipal de  Assuntos Jurídicos e da Cidadania proceda à imediata instauração
de Sindicância para apuração dos fatos, definindo a responsabilidades pelo
ocorrido.
A Sindicância deverá ser concluída no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias  

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CHAMADA

O DR. GASTÃO WAGNER DE SOUSA CAMPOS, SECRETÁRIO DE
SAÚDE, faz saber o (a) servidor (a) JOSÉ LUIZ CINTRA JUNQUEIRA,
Dentista V, matrícula n.º 80.672-2, lotado (a) no Departamento de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde, que tendo sido verificado o seu não
comparecimento, sem causa justificada, por mais de 30 (trinta) dias
consecutivos, fica, pelo presente Edital e pelo prazo de 20 (vinte) dias contados
a partir da data da publicação, convidado (a) a fazer prova de que seu
afastamento se funda em motivo de força maior ou coação ilegal sob pena de
DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO, NOS TERMOS DOS
ARTIGOS 195 E 198-II, Parágrafo 1º da Lei 1.399/55 (Estatuto dos
funcionários Públicos).
E, para que não alegue ignorância , é expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Oficial do Município por 03 (três) dias.

Campinas, 01 de abril de 2002

DR. GASTÃO WAGNER DE SOUSA CAMPOS

Secretário Municipal de Saúde

(03, 04 e 05/04)

SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RESOLUÇÃO N.º 111/2002

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria
de Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal
n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;
Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com
o disposto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito
Brasileiro, que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas
normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições

DETERMINA

A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas
nos AIT’s lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 e processados em
28/03/2002  a  01/04/2002  abaixo relacionados.
Ficam também, notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão
publicadas nesta Resolução para, com base no parágrafo 7º do artigo 257 do
Código de Trânsito Brasileiro, indicarem no prazo de 15 (quinze) dias, o
condutor infrator, sob pena de não o fazendo, serem responsabilizados pela
infração,  e ainda, ficam notificados do início do prazo para apresentação de
eventual recurso, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 282.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE CAMPINAS

AIIPS PROCESSADOS NO PERIODO 28/03/2002 A 01/04/2002 
ENQUADRAMENTO 518.50-DEIXAR O CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE
SEGURANCA
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BHI8302 E1- 83215-05 BLV0747 E1- 83741-95 BOQ4989 E1- 83197-45
BPZ1871 E1- 83884-95 BQG2034 E1- 83881-65 BQG3239 E1- 84314-05
BRA8582 E1- 84140-15 BSI9012 E1- 84580-15 BTG0988 E1- 84406-35
BUK3798 E1- 84146-75 BVN5251 E1- 84142-35 BXL0066 E1- 83446-05
CAQ5254 E1- 83371-25 CAQ9110 E1- 82141-45 CCI5640 E1- 82296-55
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CCW2303 E1- 83373-45 CCW3527 E1- 82139-25 CDK9691 E1- 83889-35
CDK9691 E1- 84144-55 CEV5481 E1- 84141-25 CEV7789 E1- 84304-05
CEY1067 E1- 84581-25 CEY9507 E1- 84150-05 CHN7348 E1- 83931-15
CHN9514 E1- 84057-65 CJD1898 E1- 80295-65 CJD9735 E1- 84579-05
CJI1221 E1- 83145-75 CJY3316 E1- 83882-75 CJY3541 E1- 83375-65
CJY5506 E1- 84409-65 CJY5579 E1- 84135-75 CKX2543 E1- 84583-45
CQH3471 E1- 84452-55 CTP8529 E1- 84303-05 CXD6347 E1- 84316-15
CXT1935 E1- 83369-05 DBJ6588 E1- 83372-35 DDV1786 E1- 84407-45
DDV7911 E1- 84310-65 DFE2373 E1- 80290-15

ENQUADRAMENTO 519.30-TRANSP CRIANCA VEIC AUTOMOTOR S/OBS.NORMAS SEGUR.
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CLS4307 E1- 82199-75

ENQUADRAMENTO 537.10-VEICULO IMOBILIZADO NA VIA POR FALTA DE COMBUSTIVEL
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BTG5855 E1- 79064-75 BUH6831 E1- 84453-65

ENQUADRAMENTO 538.00-ESTACIONAR A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA
TRANSVERSAL
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CNQ7463 E1- 84429-45 DFU2047 E1- 84289-75 GSD0014 E1- 84628-55

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BFL1463 E1- 83783-75 BMU4077 E1- 83883-85 BQB1978 E1- 83645-15
BUO6729 E1- 84137-95 CCW6515 E1- 82745-35 CEV4904 E1- 83661-65
CPU5215 E1- 83383-35 CXD7578 E1- 84585-65 DDV8121 E1- 83339-35
DFE0997 E1- 82485-75 DFE6988 E1- 83782-65 GUE4018 E1- 83927-85

ENQUADRAMENTO 545.24-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL, ILHAS, ETC.
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CIO6768 E1- 82748-65 CJD9491 E1- 82747-55 CLR3702 E1- 84976-15
FUI5005 E1- 84980-55

ENQUADRAMENTO 548.70-ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO (FILA DUPLA)
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BVN8267 E1- 82823-45

ENQUADRAMENTO 550.90-ESTACIONAR JUNTO PONTO EMB/DESEMB TRANSPORTE COLETIVO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BQH4059 E1- 83534-05 DFE5772 E1- 83533-05

ENQUADRAMENTO 552.50-ESTACIONAR O VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
AJL8031 E1- 83331-65 BIE1350 E1- 82396-65 CCW6739 E1- 83928-95

ENQUADRAMENTO 554.10-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BFL4663 E1- 84657-15 BGD9565 E1- 84060-95 BGR0639 E1- 83501-05
BMU0432 E1- 83862-95 BMU6522 E1- 83503-25 BMU7625 E1- 83219-45
BNM8331 E1- 82397-75 BPK3553 E1- 84400-85 BQH0082 E1- 84654-95
BQZ6863 E1- 82274-55 BSQ2178 E1- 77097-95 BTG3838 E1- 83664-95
BUI3207 E1- 83768-35 BUW5379 E1- 84667-05 BUW8991 E1- 83502-15
BVN0724 E1- 83990-55 BVN8149 E1- 84236-95 CAF6380 E1- 84851-85
CAQ2018 E1- 84856-25 CAQ5332 E1- 83505-45 CAQ8375 E1- 79699-45
CAT7555 E1- 84855-15 CDU8004 E1- 83767-25 CFE4569 E1- 84857-35
CFL0273 E1- 83994-95 CGI1938 E1- 84260-05 CHN2470 E1- 83649-55
CHN4559 E1- 83448-25 CHN8909 E1- 84258-95 CHZ7566 E1- 84853-05
CII6377 E1- 84307-35 CJD4232 E1- 84056-55 CJD6403 E1- 83989-45
CJY5160 E1- 83775-05 CKX0087 E1- 82712-35 CNQ0149 E1- 83979-55
CNQ5206 E1- 84259-05 CNQ7998 E1- 83992-75 COZ9306 E1- 83374-55
CTO9399 E1- 84399-75 CTP6892 E1- 83516-45 CTP8830 E1- 84393-15
CVB4862 E1- 83863-05 CVM3112 E1- 84391-05 CWG5040 E1- 83771-65
CXD1983 E1- 84653-85 CXT2119 E1- 84261-15 CXT6657 E1- 83221-65
CYZ7278 E1- 84315-05 DBY3167 E1- 83507-65 DBY6448 E1- 82487-95
DCN3936 E1- 84063-15 DDJ3485 E1- 79068-05 DDJ4174 E1- 84826-55
DDV0849 E1- 83508-75 DDV1421 E1- 83773-85 DDV2807 E1- 83910-25
DDV8812 E1- 77096-85 DFE2410 E1- 84305-15 DFU4528 E1- 80192-25
KST6153 E1- 83514-25

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO -
R6A
PROCESSADAS EM 01/04/2002
AFJ7835 E1- 84607-65 BFL3347 E1- 83449-35 BFY4756 E1- 84256-75
BIE2180 E1- 84858-45 BIJ4442 E1- 84278-75 BLP3748 E1- 79697-25
BMU0866 E1- 84626-35 BMU9976 E1- 84455-85 BNA4525 E1- 82111-75
BNT4451 E1- 83784-85 BNY3106 E1- 84397-55 BPD7500 E1- 82112-85
BQH8715 E1- 83668-25 BQR3989 E1- 77095-75 BRA9383 E1- 84024-65
BRP4484 E1- 82822-35 BTK0822 E1- 84459-15 CAV8999 E1- 82007-25
CBK0482 E1- 82714-55 CCW2652 E1- 82113-95 CDU7469 E1- 84309-55
CEV4483 E1- 84054-35 CEV5390 E1- 83535-15 CEV5811 E1- 84293-05
CEV9948 E1- 84456-95 CFA3013 E1- 82863-05 CFJ6109 E1- 82115-05
CFW6765 E1- 79065-85 CGI6111 E1- 84528-45 CHN6725 E1- 79934-85
CHN8505 E1- 83147-95 CIG3308 E1- 83338-25 CJD5632 E1- 83907-05
CJY1587 E1- 83198-55 CKX5586 E1- 84582-35 CNY1831 E1- 84427-25
COZ3616 E1- 82217-35 CPB6356 E1- 82970-85 CRH5731 E1- 84608-75
CRK8023 E1- 77571-05 CWG0898 E1- 84460-25 CXD4822 E1- 84064-25
CXT3600 E1- 83200-75 CYZ5902 E1- 79067-05 DBJ8215 E1- 83986-15
DBY5809 E1- 84241-35 DDJ5520 E1- 84578-05 DDJ7634 E1- 84390-95
DFE4472 E1- 83450-45 DFU2990 E1- 83774-95 DFU8065 E1- 84454-75

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR EM LOCAL/HORA C/SINALIZ PROIBIDO PARADA/ESTAC
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CWG5238 E1- 84526-25

ENQUADRAMENTO 559.20-PARAR AFASTADO DA GUIA A MAIS DE 1M
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BMU1320 E1- 83332-75

ENQUADRAMENTO 562.22-PARAR SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BWS4615 E1- 83890-45

ENQUADRAMENTO 570.30-TRANSITAR FORA DA FAIXA REGULAMENTADA PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BJZ5661 E1- 84015-85 BMX8099 E1- 84011-45 BQM9336 E1- 84007-05
BUN0266 E1- 84005-95 CDW5968 E1- 84016-95 CHN2376 E1- 84003-75
CKX0123 E1- 84018-05 CNQ1120 E1- 84008-15 COZ8644 E1- 84017-05
DCN3603 E1- 84014-75

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR EM SENTIDO OPOSTO AO ESTABELECIDO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BFL1288 E1- 80830-25 BZE2620 E1- 80416-65 CCZ0019 E1- 82738-75
CEV3744 E1- 84777-05 CNF5969 E1- 83909-15 CTP5289 E1- 80337-45
CWG6636 E1- 82739-85 CYZ7335 E1- 83908-05 DDV0134 E1- 84002-65

ENQUADRAMENTO 574.60-TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS
PROCESSADAS EM 01/04/2002
DDJ6917 E1- 84394-25

ENQUADRAMENTO 599.10-EXECUTAR RETORNO EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CBC1199 E1- 84405-25 DDJ0035 E1- 80293-45 GQD2299 E1- 80832-45

ENQUADRAMENTO 604.11-EXECUTAR CONVERSAO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CFN6425 E1- 82428-55

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BHR4849 E1- 83871-75 BIH5528 E1- 83869-55 BUR2402 E1- 83892-65
BWC2833 E1- 84552-65 CBH3729 E1- 84554-85 CBH4515 E1- 83870-65
CCW9843 E1- 83868-45 CEK5333 E1- 84560-35 CEQ3323 E1- 82398-85
CFS0470 E1- 82433-05 CHZ6773 E1- 84551-55 CKE0651 E1- 84553-75

CNQ6991 E1- 83387-75 CQH3559 E1- 83388-85 CTP9522 E1- 79759-95
CXD1821 E1- 83865-15 CXD7366 E1- 83866-25 DCN0231 E1- 83873-95
DCN1541 E1- 84462-45 DDJ8577 E1- 83872-85 JNE1404 E1- 84557-05

ENQUADRAMENTO 605.02-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
AHP7848 E1- 79633-45 BQG5732 E1- 84451-45 BUI1290 E1- 84605-45
BUI2731 E1- 82142-55 CBC4713 E1- 83216-15 CCP5680 E1- 82436-25
CDU8430 E1- 81759-75 CEF7600 E1- 83740-85 CFE3835 E1- 83333-85
CPU7009 E1- 82144-75 CQH2318 E1- 84148-95 CQH3924 E1- 84501-05
CQH5675 E1- 80417-75 CTN8014 E1- 80338-55 CTP7083 E1- 83738-65
CXT8256 E1- 84556-05 DBJ7976 E1- 84211-65 DBY4364 E1- 82750-85
DDJ2912 E1- 82864-15 DDJ8935 E1- 83739-75 LIP6361 E1- 83888-25

ENQUADRAMENTO 621.10-TRANS VELOC SUP A MAX PERMITIDA ATE 20%
PROCESSADAS EM 01/04/2002
ABH6761 D1-471351-18 ABR8472 D1-471214-78 ACI7833 D1-471419-38
AEX3374 D1-471199-38 AGR5507 D1-471346-78 AHM8773 D1-471853-88
BER1200 D1-471371-08 BFL6568 D1-471454-58 BFL7435 D1-470974-98
BGC4487 D1-470749-48 BGI3007 D1-471582-18 BGI7322 D1-471339-08
BGQ1032 D1-471959-48 BGQ2429 D1-471531-58 BGS1309 D1-471111-38
BGS3493 D1-471831-88 BHI0565 D1-470947-48 BHI2222 D1-470780-28
BHI2222 D1-471014-58 BHI5262 D1-470960-68 BHI6126 D1-471385-28
BHI7576 D1-471308-28 BHI9331 D1-471640-48 BHL5686 D1-471394-08
BID6549 D1-471837-38 BID9817 D1-470901-28 BIF0326 D1-471093-78
BIL8568 D1-471236-78 BIP9461 D1-471366-58 BIR9969 D1-471055-28
BIX0561 D1-471664-68 BIX8640 D1-471885-78 BJD3912 D1-471882-48
BJG3197 D1-471762-58 BKC9580 D1-471100-38 BKC9766 D1-471094-88
BKC9766 D1-471189-48 BKJ0164 D1-470976-08 BKK1683 D1-471084-98
BKN4060 D1-471261-08 BKT3355 D1-471578-88 BKW8442 D1-471833-08
BLR2424 D1-471378-68 BLV2910 D1-471381-98 BLY5677 D1-470711-08
BME7898 D1-470877-08 BMG6887 D1-470782-48 BMG7329 D1-471374-28
BMJ4654 D1-471795-58 BMK9574 D1-471248-88 BMM4940 D1-471258-78
BMT3983 D1-470950-78 BMU6015 D1-471337-98 BMU6182 D1-471418-28
BMU7465 D1-471631-68 BMX5710 D1-470708-78 BMX6475 D1-471350-08
BMX7467 D1-471114-68 BMX8520 D1-470696-68 BNG3974 D1-471088-28
BNG5091 D1-470958-48 BNI6832 D1-471765-88 BNN8404 D1-471541-48
BNS3945 D1-471303-88 BNX1142 D1-470707-68 BNX1142 D1-470861-68
BNY0420 D1-471726-28 BNY4275 D1-471202-68 BNY8822 D1-471709-78
BNY9280 D1-471112-48 BOH3104 D1-470785-78 BOJ1516 D1-471414-98
BOK5117 D1-471830-78 BOQ0929 D1-471815-38 BOZ2222 D1-471852-78
BPJ4652 D1-471682-28 BPK3553 D1-471552-48 BPK6320 D1-471349-08
BPW6232 D1-471969-38 BPW6866 D1-471562-38 BPY9227 D1-471784-58
BPZ8614 D1-471791-18 BQB1531 D1-470706-58 BQG1567 D1-471278-58
BQG1782 D1-470908-98 BQG2194 D1-471476-58 BQG2290 D1-471600-88
BQG7180 D1-471423-78 BQG8862 D1-471071-78 BQH0305 D1-471479-88
BQH0821 D1-471245-58 BQH1607 D1-471973-78 BQH2993 D1-471209-28
BQH4067 D1-471575-58 BQH4104 D1-471857-18 BQH4708 D1-470975-08
BQK1773 D1-471062-98 BQQ0915 D1-471524-98 BQR2626 D1-471877-08
BQR3955 D1-471257-68 BQR4020 D1-471507-38 BQR4038 D1-471375-38
BQR6695 D1-471325-88 BQR7114 D1-470979-38 BQR7977 D1-471468-88
BQR8196 D1-471875-88 BQR8398 D1-471123-48 BQT4606 D1-471827-48
BQV7146 D1-471526-08 BQV8177 D1-471622-88 BQW5932 D1-471331-38
BQX3498 D1-471083-88 BQX3498 D1-471760-38 BQZ0818 D1-470894-68
BRA9383 D1-471359-98 BRB4185 D1-471334-68 BRC6301 D1-471825-28
BRD3198 D1-471239-08 BSE0910 D1-471328-08 BSE0910 D1-471764-78
BSP4424 D1-471379-78 BSQ1215 D1-471812-08 BSQ8304 D1-470916-68
BSQ9162 D1-471319-28 BSQ9840 D1-470868-28 BSV8474 D1-470849-58
BSV8474 D1-471173-08 BSV8474 D1-471620-68 BTA5262 D1-470698-88
BTA5262 D1-470732-98 BTA6585 D1-471956-18 BTA7691 D1-471318-18
BTA9182 D1-470681-28 BTA9622 D1-471528-28 BTC4943 D1-470931-08
BTG0136 D1-471184-08 BTG1768 D1-470939-78 BTG2657 D1-471574-48
BTG5209 D1-470725-28 BTG8738 D1-471806-58 BTG9721 D1-471230-18
BTG9737 D1-470730-78 BTH8173 D1-471204-88 BTH8400 D1-471082-78
BTP0115 D1-471280-78 BUG5450 D1-471676-78 BUH8629 D1-470989-28
BUI0511 D1-470988-18 BUI0553 D1-470925-48 BUI0727 D1-471442-48
BUI1333 D1-470990-38 BUI1772 D1-471871-48 BUI4775 D1-471271-98
BUI7284 D1-471466-68 BUI9882 D1-471797-78 BUN7080 D1-471310-48
BUW0089 D1-471663-58 BUW2354 D1-471534-88 BUW3760 D1-471724-08
BUW5350 D1-470793-48 BUX7074 D1-471566-78 BUX8413 D1-471558-08
BVN2116 D1-470759-38 BVN3102 D1-471395-18 BVN3855 D1-471432-58
BVN4945 D1-471627-28 BVN5523 D1-471225-78 BVN5523 D1-471227-98
BVN6056 D1-470684-58 BVN7094 D1-471373-18 BVN9073 D1-471679-08
BVN9174 D1-470729-68 BVX7254 D1-471570-08 BVX7843 D1-470865-08
BWC0995 D1-471005-78 BWL2931 D1-471796-68 BWS0516 D1-471874-78
BWS5080 D1-471461-18 BWS5524 D1-471805-48 BWS5769 D1-471275-28
BWS5769 D1-471755-98 BXL1710 D1-471322-58 BXL9010 D1-470847-38
BXM9678 D1-471689-98 BXT2916 D1-471404-08 BYM5270 D1-471804-38
BZH2112 D1-471072-88 BZI6320 D1-471867-08 BZJ1043 D1-471347-88
BZJ2386 D1-470807-78 BZP1872 D1-470726-38 CAD4889 D1-471281-88
CAE1716 D1-471588-78 CAF5834 D1-471459-08 CAH9080 D1-471192-78
CAJ0258 D1-470973-88 CAL7199 D1-471412-78 CAQ2754 D1-471662-48
CAQ2881 D1-471629-48 CAQ3058 D1-471915-48 CAQ3778 D1-471250-08
CAQ6205 D1-471475-48 CAQ8084 D1-471910-08 CAQ8759 D1-471335-78
CBK2232 D1-470918-88 CBK5831 D1-471469-98 CBK5831 D1-471470-08
CBK5990 D1-471731-78 CBX7574 D1-471000-28 CBY0827 D1-470880-38
CBY0827 D1-471398-48 CBZ4598 D1-471525-08 CCD4401 D1-471039-88
CCJ5070 D1-471602-08 CCT5670 D1-471215-88 CCV1898 D1-471430-38
CCW2001 D1-470851-78 CCW4000 D1-470854-08 CCW5631 D1-471185-08
CCW5959 D1-471618-48 CCW8000 D1-471828-58 CDU0302 D1-470967-28
CDU1137 D1-471905-58 CDU1852 D1-471798-88 CDU3003 D1-470859-48
CDU3975 D1-470737-38 CDU3975 D1-470978-28 CDU4830 D1-470937-58
CDU7031 D1-471138-88 CDW5316 D1-471182-88 CDW8566 D1-471942-98
CEB1885 D1-471208-18 CEF1534 D1-471408-38 CEJ5624 D1-471670-18
CEJ5744 D1-471443-58 CES2476 D1-471688-88 CEV0767 D1-471249-98
CEV2876 D1-470953-08 CEV5811 D1-471357-78 CEV5877 D1-470743-98
CEV8138 D1-471284-08 CEV8647 D1-471120-18 CEV8861 D1-471234-58
CEV8910 D1-471326-98 CEY0405 D1-471508-48 CEY2988 D1-470741-78
CEY3927 D1-471617-38 CEY5346 D1-471886-88 CEY9105 D1-471354-48
CEY9895 D1-471206-08 CFB3164 D1-470791-28 CFQ8866 D1-470783-58
CFR9256 D1-471785-68 CFS4603 D1-471872-58 CGP1174 D1-471672-38
CGP5599 D1-471043-18 CGP5599 D1-471283-08 CGV0202 D1-471207-08
CGV0474 D1-470871-58 CHA4887 D1-471718-58 CHI3545 D1-471474-38
CHJ0152 D1-471081-68 CHN0965 D1-471790-08 CHN1760 D1-471122-38
CHN1966 D1-471700-98 CHN3408 D1-470970-58 CHN4016 D1-471680-08
CHN4016 D1-471870-38 CHN5859 D1-471405-08 CHN6761 D1-471711-98
CHN9081 D1-471658-08 CHV3078 D1-470860-58 CIS5286 D1-471042-08
CIS5597 D1-470769-28 CIT9814 D1-471463-38 CIX2526 D1-470842-98
CJD1273 D1-470691-18 CJD2778 D1-470688-98 CJD3111 D1-470669-18
CJD3318 D1-470956-28 CJD4465 D1-470884-78 CJD7740 D1-471425-98
CJD8123 D1-471577-78 CJD9623 D1-471020-08 CJH9387 D1-471051-98
CJO5643 D1-470694-48 CJY0190 D1-470981-58 CJY0669 D1-471344-58
CJY2779 D1-471029-98 CJY2779 D1-471286-28 CJY3717 D1-471571-18
CJY4507 D1-471770-28 CJY5712 D1-471327-08 CJY6322 D1-471128-98
CJY6598 D1-471646-08 CJY8382 D1-471635-08 CKD1429 D1-471035-48
CKG5289 D1-470736-28 CKX2631 D1-470767-08 CKX3079 D1-470750-58
CKX3237 D1-470850-68 CKX3496 D1-471338-08 CKX6016 D1-471704-28
CKX6211 D1-471854-98 CKX6553 D1-471527-18 CKX7218 D1-471241-18
CKX7432 D1-471363-28 CKX9266 D1-471963-88 CKX9610 D1-470770-38
CKX9675 D1-471850-58 CLB2682 D1-471292-88 CLN6660 D1-471946-28
CLR3903 D1-471018-98 CLS3039 D1-471774-68 CMI1606 D1-471345-68
CMI8853 D1-471536-08 CMJ7638 D1-470845-18 CMN5405 D1-471260-98
CNF7250 D1-471224-68 CNQ1463 D1-470955-18 CNQ3357 D1-470815-48
CNQ3945 D1-471240-08 CNQ5888 D1-470930-98 CNQ6836 D1-471573-38
CNQ7646 D1-470742-88 CNQ8671 D1-471420-48 CNQ9050 D1-470934-28
CNW2452 D1-471253-28 COG7618 D1-470949-68 COH1909 D1-470756-08
COK6390 D1-470697-78 COZ0892 D1-471904-48 COZ1163 D1-470896-88
COZ2700 D1-470718-68 COZ3573 D1-471435-88 COZ5111 D1-471607-48
COZ5499 D1-471324-78 COZ6508 D1-471970-48 COZ6933 D1-471421-58
COZ7021 D1-471061-88 COZ9528 D1-471456-78 CPH6758 D1-471478-78
CPN5555 D1-470804-48 CPQ8058 D1-471517-28 CPS4890 D1-471272-08
CPS4947 D1-471036-58 CPS8807 D1-471719-68 CPS9331 D1-471572-28
CPU0853 D1-471568-98 CPU1788 D1-471580-08 CPU3252 D1-470848-48
CPU3307 D1-471493-08 CPU3666 D1-471426-08 CPU4285 D1-471196-08
CPU6042 D1-471203-78 CPU6433 D1-471117-98 CPU7742 D1-470948-58
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CPU7763 D1-471786-78 CPU8802 D1-471778-08 CQH2640 D1-470941-98
CQH3191 D1-471779-08 CQH3364 D1-470713-18 CQH5969 D1-471647-08
CQW6049 D1-471058-58 CQY3714 D1-471333-58 CRO4316 D1-471330-28
CSV4141 D1-471693-28 CTN2998 D1-470875-98 CTN4192 D1-471739-48
CTN4363 D1-470944-18 CTN7574 D1-471040-98 CTN8502 D1-471772-48
CTP0945 D1-470777-08 CTP0951 D1-471116-88 CTP1352 D1-471687-78
CTP1535 D1-471177-38 CTP4189 D1-471971-58 CTP4353 D1-471510-68
CTP4353 D1-471735-08 CTP5735 D1-471491-98 CTP5757 D1-471384-18
CTP5941 D1-470920-08 CTP7569 D1-471353-38 CTP8000 D1-471623-98
CTP9261 D1-471369-88 CTP9840 D1-470776-98 CTU2391 D1-471903-38
CVA4581 D1-471648-18 CWG1677 D1-471556-88 CWG3120 D1-471626-18
CWG3210 D1-471400-68 CWG3217 D1-470936-48 CWG3918 D1-470924-38
CWG7171 D1-470705-48 CWG7603 D1-471251-08 CWG7920 D1-471868-18
CWG9040 D1-471605-28 CWG9521 D1-471694-38 CWN9118 D1-471794-48
CWZ6100 D1-471046-48 CWZ6734 D1-471592-08 CWZ7427 D1-471584-38
CXD0108 D1-471633-88 CXD2251 D1-471576-68 CXD3875 D1-471361-08
CXD4730 D1-471439-18 CXD6116 D1-470675-78 CXD6404 D1-471149-88
CXD8125 D1-471654-78 CXG3141 D1-471191-68 CXI7292 D1-471074-08
CXI7722 D1-470758-28 CXL1681 D1-471001-38 CXT1408 D1-471229-08
CXT2313 D1-470873-78 CXT2324 D1-470774-78 CXT2594 D1-471685-58
CXT2698 D1-470984-88 CXT3114 D1-471274-18 CXT3895 D1-471512-88
CXT5309 D1-470867-18 CXT5540 D1-470671-38 CXT6974 D1-471906-68
CXT8668 D1-471628-38 CXT9451 D1-471109-18 CXT9451 D1-471223-58
CXT9451 D1-471356-68 CYD2650 D1-471362-18 CYZ0374 D1-471777-98
CYZ0947 D1-471049-78 CYZ0947 D1-471392-98 CYZ2571 D1-470754-98
CYZ3029 D1-471911-08 CYZ3156 D1-471118-08 CYZ3189 D1-470740-68
CYZ3435 D1-470779-18 CYZ4339 D1-471763-68 CYZ4573 D1-471096-08
CYZ4970 D1-471567-88 CYZ5132 D1-471702-08 CYZ6009 D1-470686-78
CYZ6068 D1-471495-28 CYZ7308 D1-470885-88 CYZ7585 D1-471410-58
CYZ7696 D1-471621-78 CYZ8242 D1-471878-08 CYZ8434 D1-471180-68
CYZ9528 D1-471458-98 DAZ5222 D1-471158-68 DBJ0309 D1-471509-58
DBJ0758 D1-470928-78 DBJ0832 D1-471376-48 DBJ1509 D1-471181-78
DBJ2974 D1-471548-08 DBJ3792 D1-471637-18 DBJ3813 D1-470911-18
DBJ4819 D1-471743-88 DBJ5965 D1-470772-58 DBJ7344 D1-471015-68
DBJ7483 D1-471665-78 DBJ8065 D1-471352-28 DBJ8584 D1-471307-18
DBJ9324 D1-471417-18 DBJ9616 D1-470910-08 DBY0384 D1-471407-28
DBY0636 D1-470866-08 DBY1163 D1-470883-68 DBY1375 D1-471849-48
DBY1480 D1-471276-38 DBY3846 D1-471826-38 DBY3948 D1-471703-18
DBY4494 D1-471661-38 DBY5775 D1-471671-28 DBY6885 D1-470852-88
DBY7505 D1-471342-38 DBY7668 D1-471595-38 DBY7955 D1-471938-58
DBY8142 D1-471457-88 DBY8201 D1-471077-28 DBY8318 D1-470897-98
DBY9027 D1-471902-28 DBY9033 D1-471012-38 DBY9139 D1-471301-68
DBY9757 D1-471707-58 DCN1668 D1-470964-08 DCN2274 D1-471368-78
DCN2733 D1-471428-18 DCN3236 D1-470914-48 DCN3912 D1-471321-48
DCN4177 D1-471348-98 DDJ0686 D1-471734-08 DDJ1190 D1-470977-18
DDJ1465 D1-471409-48 DDJ2047 D1-471802-18 DDJ2304 D1-471632-78
DDJ2738 D1-471945-18 DDJ3078 D1-470755-08 DDJ3782 D1-471803-28
DDJ4570 D1-471643-78 DDJ5354 D1-471540-38 DDJ5393 D1-471656-98
DDJ5571 D1-470959-58 DDJ6400 D1-471761-48 DDJ6765 D1-471270-88
DDJ6789 D1-471608-58 DDJ8560 D1-471944-08 DDV0096 D1-471175-18
DDV0190 D1-470987-08 DDV0306 D1-471086-08 DDV0383 D1-471411-68
DDV0728 D1-471320-38 DDV1355 D1-470795-68 DDV1666 D1-471045-38
DDV1826 D1-470886-98 DDV2698 D1-471504-08 DDV2863 D1-471416-08
DDV2954 D1-470882-58 DDV3150 D1-471744-98 DDV3572 D1-471170-78
DDV3772 D1-471115-78 DDV3854 D1-470857-28 DDV4321 D1-471197-18
DDV4454 D1-470902-38 DDV5180 D1-471645-98 DDV5383 D1-471008-08
DDV5812 D1-470917-78 DDV6866 D1-471323-68 DDV7577 D1-471391-88
DDV7848 D1-471246-68 DDV8429 D1-471650-38 DDV8774 D1-471725-18
DDV8854 D1-471720-78 DDV9334 D1-471226-88 DFE1320 D1-471846-18
DFE2492 D1-470935-38 DFE3212 D1-471467-78 DFE3825 D1-470922-18
DFE4875 D1-470872-68 DFE5226 D1-471563-48 DFE5951 D1-471841-78
DFE6630 D1-471300-58 DFE7370 D1-471834-08 DFE7447 D1-471003-58
DFE9149 D1-471652-58 DFE9265 D1-470784-68 DFE9745 D1-471869-28
DFE9868 D1-471186-18 DFU0028 D1-471447-98 DFU0052 D1-470739-58
DFU0290 D1-471434-78 DFU0316 D1-471692-18 DFU1882 D1-471832-98
DFU2046 D1-470985-98 DFU2487 D1-471655-88 DFU2552 D1-471754-88
DFU2737 D1-471125-68 DFU3797 D1-471723-08 DFU3852 D1-471947-38
DFU5252 D1-471424-88 DFU5865 D1-471441-38 DFU6051 D1-470876-08
DFU6616 D1-471183-98 DFU7093 D1-471306-08 DFU8280 D1-471856-08
DFU8378 D1-471007-98 DFU8494 D1-471610-78 DFU8517 D1-470789-08
DFU8680 D1-471861-58 DFU8861 D1-471085-08 DGW0045 D1-471732-88
DGW0363 D1-471332-48 DGW1122 D1-471619-58 DGW1489 D1-471179-58
DGW1668 D1-471897-88 DSG9991 D1-471106-98 DUH5795 D1-471343-48
EXS2222 D1-470919-98 FTH7777 D1-471559-08 GKP9468 D1-471011-28
GLP0884 D1-471708-68 GMQ0644 D1-471282-98 GNU6557 D1-470915-58
GOX2298 D1-471358-88 GPW4650 D1-470943-08 GQP1041 D1-471780-18
GQT0852 D1-471839-58 GRG6782 D1-471767-08 GRR4271 D1-471674-58
GTL9258 D1-471370-98 GUE7202 D1-471683-38 GUI5055 D1-471313-78
GUI6122 D1-471673-48 GUM5269 D1-471255-48 GUX5574 D1-471561-28
GYA7073 D1-471360-08 HQM5863 D1-471389-68 HRH3310 D1-471433-68
JKU1707 D1-471789-08 JLT5553 D1-471367-68 JNW0242 D1-471155-38
JYL0464 D1-470982-68 KAA0488 D1-470890-28 KNW1947 D1-471151-08
KPF4837 D1-470731-88 LAA4415 D1-471787-88 LAI9652 D1-470786-88
LJP9907 D1-471415-08 MJA5050 D1-470794-58

ENQUADRAMENTO 622.00-TRANS VEL SUP A MAX PERMITIDA ACIMA DE 20%
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BID6549 D1-471073-98 BKC9766 D1-471065-18 BOB0036 D1-471464-48
BPZ7457 D1-470895-78 BSA1873 D1-471758-18 BSP4424 D1-471038-78
BSV8474 D1-471131-18 BSV8474 D1-471169-68 BSV8474 D1-471399-58
BTD1704 D1-471256-58 BTG5875 D1-470822-08 BUG7307 D1-470753-88
BUI6516 D1-471238-98 BZJ5323 D1-471753-78 BZS2882 D1-471135-58
CBN1194 D1-471712-08 CDU6226 D1-471922-08 CEV0037 D1-471386-38
CFE2334 D1-471964-98 CHC5589 D1-471792-28 CHN4016 D1-471243-38
CHN9104 D1-471393-08 CJD4248 D1-471402-88 CJD7282 D1-471401-78
CJY3717 D1-471710-88 CKT7603 D1-471388-58 CKT7603 D1-471403-98
CKX2714 D1-471372-08 CNQ2127 D1-471037-68 CQB6020 D1-471808-78
CXT7190 D1-471714-18 DBJ2434 D1-470819-88 DBY2099 D1-471134-48
DCN3597 D1-471212-58 DCN4569 D1-471721-88 DFE1347 D1-471800-08
GVT2939 D1-471518-38

ENQUADRAMENTO 656.40-CONDUZIR O VEIC.TRANSP PASSAG.EM COMPART.DE CARGA
PROCESSADAS EM 01/04/2002
DBY2376 E1- 79935-95

ENQUADRAMENTO 703.01-COND MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR SEM USAR
CAPACETE
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CTN7139 E1- 83384-45 DCN0905 E1- 79936-05 DCN3914 E1- 84726-45

ENQUADRAMENTO 704.81-COND MOTO/MOTONETA/CICLOMOTOR C/PASS SEM USAR
CAPACETE
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CNF7225 E1- 70349-45

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BNC8925 E1- 80296-75 BNY5856 E1- 82114-05 BQY1999 E1- 82768-45
BUI9488 E1- 84860-65 BZE3444 E1- 83196-35 CDD8432 E1- 84852-95
CDU6799 E1- 84392-05 CEV1946 E1- 84234-75 CEY7336 E1- 82431-85
CHN2888 E1- 83386-65 CJT8976 E1- 83891-55 CJY3600 E1- 70350-55
CJY4795 E1- 83385-55 COZ6909 E1- 83214-05 CPU2225 E1- 84776-05
CWG8030 E1- 84531-75 CXD1786 E1- 83405-35 CXD4508 E1- 80710-35
CXD6644 E1- 84408-55 CYZ3110 E1- 83904-75 DBY1159 E1- 80341-85
DBY8141 E1- 84395-35 DBY8414 E1- 82825-65 DDJ7270 E1- 82746-45
DDJ7908 E1- 83213-95 DDJ9076 E1- 80712-55 DDV0839 E1- 83669-35
DDV7440 E1- 80711-45 DFU2424 E1- 83370-15 DFU3358 E1- 84629-65
DFU6690 E1- 84313-95 DGW1316 E1- 79066-95 DJR1991 E1- 82713-45

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO N.º 112/2002

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria
de Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal
n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;
Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com
o disposto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito
Brasileiro, que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas
normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições

DETERMINA

A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas
nos AIT’s lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 e processados em
28/03/2002  a  01/04/2002  abaixo relacionados.
Ficam também, notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão
publicadas nesta Resolução para, com base no parágrafo 7º do artigo 257 do
Código de Trânsito Brasileiro, indicarem no prazo de 15 (quinze) dias, o
condutor infrator, sob pena de não o fazendo, serem responsabilizados pela
infração,  e ainda, ficam notificados do início do prazo para apresentação de
eventual recurso, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 282.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE
INFRAÇÃO DE OUTROS MUNICIPIOS

AIIPS PROCESSADOS NO PERIODO 28/03/2002 A 01/04/2002 
ENQUADRAMENTO 518.50-DEIXAR O CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE
SEGURANCA
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BFE0025 E1- 83887-15 BNM9761 E1- 84138-05 BTA8578 E1- 82138-15
BXL4820 E1- 83906-95 CEQ3262 E1- 82140-35 CGR9441 E1- 83146-85
CHZ0328 E1- 82290-05 CIX6843 E1- 83218-35 CKD3177 E1- 80193-35
CKX9467 E1- 83885-05 CMB6754 E1- 84301-85 CMQ2312 E1- 84602-15
CPK9633 E1- 83877-25 CRZ0773 E1- 84302-95 CWG2621 E1- 83742-05
DBJ2141 E1- 83737-55 DBV1843 E1- 83902-55 DCK7260 E1- 84145-65
DDY5754 E1- 78523-55

ENQUADRAMENTO 519.30-TRANSP CRIANCA VEIC AUTOMOTOR S/OBS.NORMAS SEGUR.
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CKJ9405 E1- 82848-75 DDL3076 E1- 84410-75

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BFE5809 E1- 83646-25 BIE3596 E1- 82116-15 CBR8142 E1- 83662-75
CCW5188 E1- 84078-55 CNR5152 E1- 83539-55 CPT7063 E1- 83663-85
GTT2945 E1- 83911-35

ENQUADRAMENTO 545.24-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL, ILHAS, ETC.
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CZH9003 E1- 82741-05

ENQUADRAMENTO 546.00-ESTACIONAR DIANTE GUIA REBAIXADA ENTRADA/SAIDA VEICULOS
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BKQ9443 E1- 83404-25 BNE2689 E1- 79760-05

ENQUADRAMENTO 548.70-ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO (FILA DUPLA)
PROCESSADAS EM 01/04/2002
DDW4566 E1- 83667-15

ENQUADRAMENTO 552.50-ESTACIONAR O VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BYE9677 E1- 82670-55 CYF2667 E1- 84576-85

ENQUADRAMENTO 554.10-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B
PROCESSADAS EM 01/04/2002
ABN4422 E1- 85151-05 AHJ7690 E1- 83504-35 BGE3004 E1- 82704-65
BIL0637 E1- 84651-65 BIX9527 E1- 84326-05 BOP1837 E1- 84291-95
BPJ6473 E1- 84656-05 BQH7269 E1- 84389-85 BSQ3166 E1- 83985-05
BTG1810 E1- 84292-05 BTG9684 E1- 83536-25 BTN3006 E1- 84255-65
BVN7687 E1- 84051-05 BVX9690 E1- 83515-35 CEY5998 E1- 84202-85
CID2842 E1- 82710-15 CIS6135 E1- 83991-65 CKD2890 E1- 83473-55
CMT1940 E1- 84827-65 COV8939 E1- 83758-45 CPY1338 E1- 84062-05
CPZ8475 E1- 83770-55 CQF3864 E1- 83366-85 CSW6882 E1- 82849-85
CVD9867 E1- 84290-85 CWG0115 E1- 83509-85 CWP5069 E1- 83506-55
CWZ2869 E1- 82850-95 CXI6787 E1- 82711-25 CXT2248 E1- 83572-55
CZM7169 E1- 84253-45 CZP5106 E1- 84023-55 CZR5524 E1- 83261-25
DET9358 E1- 83930-05 DEY3128 E1- 83486-75 DFE2236 E1- 82006-15
DFF7675 E1- 84277-65 GBG0457 E1- 82703-55 GRJ4953 E1- 83995-05
HOP7301 E1- 83980-65 HUZ3884 E1- 84388-75 LBJ9781 E1- 83987-25

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO -
R6A
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BID5661 E1- 84577-95 BLL4495 E1- 84382-15 BMZ3959 E1- 77091-35
BOF2773 E1- 84065-35 BOZ7318 E1- 83036-85 BPU0599 E1- 83334-95
BQC5468 E1- 84604-35 BSP5137 E1- 84061-05 BWA8654 E1- 83665-05
BWL1687 E1- 83199-65 CCM5312 E1- 84231-45 CCZ0601 E1- 75923-15
CER3969 E1- 84601-05 CER9521 E1- 83149-05 CFQ8541 E1- 84387-65
CGR5094 E1- 83650-65 CGR5644 E1- 81424-25 CKB3441 E1- 83337-15
CKD1604 E1- 83511-05 CKH6943 E1- 83672-65 CMQ2312 E1- 83666-05
CQB7514 E1- 83148-05 CTP1853 E1- 83380-05 CVE9970 E1- 83660-55
CYF2667 E1- 84630-75 CZJ5931 E1- 83150-15 CZM9985 E1- 83402-05
DBG2086 E1- 84457-05

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR EM LOCAL/HORA C/SINALIZ PROIBIDO PARADA/ESTAC
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CVE9970 E1- 83761-75

ENQUADRAMENTO 559.20-PARAR AFASTADO DA GUIA A MAIS DE 1M
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CPT3292 E1- 83330-55

ENQUADRAMENTO 570.30-TRANSITAR FORA DA FAIXA REGULAMENTADA PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BJH7845 E1- 84013-65 CEP4114 E1- 79698-35 CGC9157 E1- 82422-05
CKP6060 E1- 84010-35 CLB2401 E1- 82488-05 CVA5295 E1- 84006-05
DBV1627 E1- 84080-75 DCI6153 E1- 84012-55 DTS6666 E1- 84009-25
KMK3069 E1- 84021-35

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR EM SENTIDO OPOSTO AO ESTABELECIDO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BIE5950 E1- 83929-05 BIE9794 E1- 82734-35 CCW0955 E1- 82145-85
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ENQUADRAMENTO 574.60-TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CAZ5382 E1- 84668-15 DCK7797 E1- 84530-65

ENQUADRAMENTO 581.91-TRANSITAR EM CALCADAS, PASSEIOS E PASSARELAS
PROCESSADAS EM 01/04/2002
ACK2593 E1- 84025-75 BFY1538 E1- 79636-75

ENQUADRAMENTO 584.33-NAO FAZER BRACO/LUMINOSO ANTES DE MUDAR DE DIRECAO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CCI5054 E1- 84728-65

ENQUADRAMENTO 599.10-EXECUTAR RETORNO EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CGM7059 E1- 80291-25

ENQUADRAMENTO 601.70-RETORNAR SOBRE CALCADA/CANTEIRO/JARDIM/FAIXA PEDESTRE
PROCESSADAS EM 01/04/2002
AEG9304 E1- 84463-55

ENQUADRAMENTO 602.50-RETORNAR EM INTERSECOES PELA CONTRAMAO DA TRANSVERSAL
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CVX2230 E1- 81899-45

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CAF4686 E1- 83864-05 CDU9671 E1- 82429-65 CHZ7982 E1- 79069-15
CMI2182 E1- 84555-95 CYF8403 E1- 82399-95

ENQUADRAMENTO 605.02-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO
PROCESSADAS EM 01/04/2002
ACK2593 E1- 80194-45 BMK3758 E1- 75922-05 BOX5510 E1- 82430-75
BQG0576 E1- 82143-65 BWF3545 E1- 84559-25 BWQ5601 E1- 84136-85
CAD2051 E1- 82906-05 COZ2314 E1- 83135-85 CQM1001 E1- 84727-55
CYJ1149 E1- 84022-45 CYJ1167 E1- 84480-05 DFI7024 E1- 83286-55

ENQUADRAMENTO 621.10-TRANS VELOC SUP A MAX PERMITIDA ATE 20%
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BFB1664 D1-471041-08 BFI5250 D1-471097-08 BFV4731 D1-470738-48
BGA8632 D1-471810-98 BGD5889 D1-471060-78 BGH2313 D1-471532-68
BGI9850 D1-471684-48 BGK6116 D1-471899-08 BGQ7374 D1-471502-98
BGQ7374 D1-471691-08 BGV0223 D1-470763-78 BGV0223 D1-471025-58
BHD0439 D1-471387-48 BHI5125 D1-471976-08 BHJ1877 D1-471811-08
BIB9184 D1-471529-38 BIB9184 D1-471675-68 BID5676 D1-471733-98
BIE3417 D1-471523-88 BIF6644 D1-471452-38 BII1564 D1-471816-48
BII1564 D1-471881-38 BIJ0446 D1-470781-38 BIN4626 D1-471304-98
BIP2715 D1-471232-38 BJI7335 D1-471889-08 BJM8768 D1-471866-08
BKC4790 D1-471341-28 BKF5426 D1-470768-18 BLB3435 D1-471494-18
BLC2235 D1-471462-28 BLM4789 D1-471706-48 BLS1759 D1-471894-58
BMG6901 D1-470903-48 BMJ4151 D1-471883-58 BMU8550 D1-471437-08
BMV0295 D1-471033-28 BMW1445 D1-471585-48 BNM5566 D1-471254-38
BNN9537 D1-470746-18 BNR7466 D1-470954-08 BNT2221 D1-471630-58
BNT8550 D1-471017-88 BNU7033 D1-471860-48 BNX6219 D1-471783-48
BOA5323 D1-470680-18 BOF2575 D1-470790-18 BOG9955 D1-471489-78
BOI6566 D1-470702-18 BOP1849 D1-471102-58 BOP1849 D1-471453-48
BOU7728 D1-471698-78 BOX2174 D1-471599-78 BPB1181 D1-471059-68
BPC5111 D1-471048-68 BPD2182 D1-471521-68 BPG5511 D1-471079-48
BPI9938 D1-471659-18 BPJ6473 D1-470992-58 BPJ6473 D1-471835-18
BPK4317 D1-471174-08 BPY9399 D1-471016-78 BPZ2085 D1-471965-08
BQB4645 D1-471737-28 BQB4971 D1-471089-38 BQF0439 D1-471955-08
BQG7537 D1-471105-88 BQI0887 D1-471836-28 BQN1003 D1-471269-78
BQQ4053 D1-471500-78 BQR9967 D1-471047-58 BQS9965 D1-471160-88
BQV3953 D1-471781-28 BQV9103 D1-471480-98 BRA8852 D1-471729-58
BRC3626 D1-471267-58 BRH8389 D1-471900-08 BRK3162 D1-470893-58
BRM4483 D1-471153-18 BRP4710 D1-470957-38 BRZ7286 D1-470863-88
BRZ8641 D1-470803-38 BSD1770 D1-471624-08 BSQ6253 D1-471252-18
BST0030 D1-471751-58 BSU5071 D1-471974-88 BSU8356 D1-470809-98
BSV7752 D1-470900-18 BSV7822 D1-471054-18 BSV7822 D1-471103-68
BSV7822 D1-471130-08 BSV8125 D1-471076-18 BSV8125 D1-471165-28
BSV8125 D1-471198-28 BSV8125 D1-471217-08 BSV9158 D1-471499-68
BSW6016 D1-471666-88 BTB5330 D1-470728-58 BTF3253 D1-471895-68
BTH5276 D1-471912-18 BTK1354 D1-471530-48 BUE8506 D1-470733-08
BUI7275 D1-471651-48 BUK4024 D1-471612-98 BUK9765 D1-471110-28
BUK9765 D1-471113-58 BUL1437 D1-470775-88 BUN2338 D1-470670-28
BUQ3736 D1-470932-08 BUR2204 D1-471136-68 BUR7039 D1-470796-78
BUR7039 D1-470926-58 BUS3279 D1-470812-18 BUW4035 D1-471940-78
BUX7092 D1-470844-08 BUX7092 D1-471034-38 BVA4447 D1-470764-88
BVA7898 D1-471355-58 BVC2029 D1-471156-48 BVM1444 D1-471488-68
BVM6687 D1-471032-18 BVN9528 D1-471768-08 BVP5470 D1-471172-98
BVX8065 D1-471705-38 BVZ4079 D1-470751-68 BWQ1093 D1-471681-18
BXG7825 D1-471450-18 BYB1689 D1-471449-08 BYG6584 D1-471557-98
BZI0263 D1-471686-68 BZI7662 D1-470961-78 BZV7897 D1-470722-08
BZW0054 D1-471164-18 BZW1399 D1-470879-28 CAA2942 D1-471200-48
CAE1637 D1-471483-18 CAM8437 D1-470757-18 CAR7997 D1-471161-98
CAZ5389 D1-470969-48 CBH0516 D1-471884-68 CBH9834 D1-470878-18
CBQ2891 D1-471233-48 CBQ5758 D1-470715-38 CCC8445 D1-470788-08
CCD3417 D1-471148-78 CCF2189 D1-471210-38 CCF5978 D1-471914-38
CCI1712 D1-471775-78 CCR2034 D1-471092-68 CCR4636 D1-470798-98
CCR5578 D1-471446-88 CCV0993 D1-471773-58 CCV3636 D1-470888-08
CCW7696 D1-471013-48 CDB0894 D1-471171-88 CDD5251 D1-471863-78
CDV9075 D1-470997-08 CDV9075 D1-471715-28 CDV9107 D1-471471-08
CDV9129 D1-470912-28 CDW3386 D1-470843-08 CDW8283 D1-471514-08
CDX0268 D1-470717-58 CDY5555 D1-471383-08 CEE4819 D1-471601-98
CEG5448 D1-471002-48 CEO3940 D1-471843-98 CEQ7023 D1-471583-28
CET6483 D1-471438-08 CET7405 D1-470971-68 CEV9498 D1-471312-68
CEY9347 D1-470792-38 CFA0673 D1-471490-88 CGA1330 D1-471235-68
CGB4924 D1-471649-28 CGB7507 D1-471247-78 CGQ5330 D1-471064-08
CGV0444 D1-471555-78 CHI8032 D1-471842-88 CHN1537 D1-471069-58
CHR2818 D1-471771-38 CHU5572 D1-471642-68 CHX3000 D1-470687-88
CHY7882 D1-471782-38 CHY9548 D1-471231-28 CID7305 D1-471377-58
CIK1085 D1-471840-68 CIK3157 D1-470813-28 CIL6173 D1-471145-48
CIM7612 D1-470889-18 CIZ5353 D1-471465-58 CJD2696 D1-470745-08
CJD7938 D1-470674-68 CJE5145 D1-471916-58 CJN1788 D1-471862-68
CJQ4847 D1-471855-08 CJS3936 D1-471644-88 CJZ9062 D1-471814-28
CKD0401 D1-471757-08 CKD3298 D1-471537-08 CKG7707 D1-470766-08
CKG8210 D1-470693-38 CKI2032 D1-471028-88 CKI2580 D1-471695-48
CKJ4629 D1-471879-18 CKN8637 D1-471569-08 CKT2753 D1-471593-18
CKY5859 D1-471975-98 CLE9786 D1-471027-78 CLG1695 D1-470951-88
CLG6209 D1-471154-28 CLM5882 D1-471139-98 CLO7425 D1-471858-28
CLR3967 D1-471603-08 CLX0630 D1-470991-48 CLY3934 D1-471807-68
CLZ0498 D1-471413-88 CMC5288 D1-470952-98 CMD6553 D1-470869-38
CME1278 D1-471237-88 CME8994 D1-471634-98 CMG5252 D1-471967-18
CMH0151 D1-471873-68 CMH2331 D1-471022-28 CML8449 D1-471492-08
CMN3807 D1-471218-08 CMR7780 D1-471436-98 CNN6868 D1-470806-68
CNP9457 D1-471496-38 CNQ4065 D1-471477-68 CNQ6031 D1-470980-48
CNW0701 D1-470923-28 CNY0512 D1-471513-98 CNZ2728 D1-471859-38
COB1062 D1-470704-38 COD1327 D1-471793-38 COK4076 D1-470710-98
COM4715 D1-471487-58 COO0069 D1-470946-38 COO3158 D1-471006-88
COV1036 D1-471501-88 COZ0274 D1-471146-58 CPD5353 D1-470692-28
CPD5353 D1-471176-28 CPJ7926 D1-471747-18 CPK4747 D1-471026-68
CPL3564 D1-471150-98 CPP1474 D1-471535-98 CPQ2894 D1-471551-38
CPR0016 D1-471596-48 CPZ1424 D1-471098-18 CPZ8648 D1-470699-98
CQB4610 D1-471486-48 CQB6124 D1-471340-18 CQB8206 D1-471550-28
CQE4800 D1-470734-08 CQE8155 D1-471639-38 CQE8155 D1-471821-98
CQP7836 D1-471766-98 CQW4866 D1-471066-28 CRB9255 D1-471057-48
CRC2856 D1-471750-48 CRF4226 D1-471844-08 CRG1726 D1-471364-38
CRG7483 D1-471876-98 CRH9560 D1-471024-48 CRQ0793 D1-470773-68
CRQ5630 D1-471887-98 CSB8131 D1-471397-38 CSJ6629 D1-470963-98
CST7303 D1-471188-38 CST9433 D1-471497-48 CSW2396 D1-471864-88
CSY4655 D1-470921-08 CSZ6637 D1-470761-58 CTA5263 D1-471598-68
CTA9992 D1-470682-38 CTB5952 D1-471141-08 CTJ9997 D1-471746-08
CTM4605 D1-471396-28 CTN6680 D1-471820-88 CTO7010 D1-471538-18
CTY9466 D1-471890-18 CTZ5735 D1-471553-58 CVC9679 D1-471893-48
CVJ3160 D1-471406-18 CVJ8487 D1-470760-48 CVK2397 D1-471788-98
CVM5588 D1-470892-48 CVO8730 D1-470846-28 CVY1813 D1-470816-58

CVZ4948 D1-471799-98 CVZ6390 D1-471262-08 CWD8789 D1-470799-08
CWE1395 D1-471163-08 CWE8199 D1-471891-28 CWH7744 D1-471067-38
CWH7744 D1-471080-58 CWH7744 D1-471422-68 CWI6668 D1-471484-28
CWJ3460 D1-470808-88 CWJ9391 D1-470765-98 CWQ3231 D1-471740-58
CWU8399 D1-471166-38 CWV2811 D1-471730-68 CWZ5750 D1-471078-38
CWZ6009 D1-471194-98 CXA6619 D1-471451-28 CXC4744 D1-471586-58
CXD6687 D1-471213-68 CXG4711 D1-471961-68 CXG6367 D1-471472-18
CXI4502 D1-470810-08 CXI6299 D1-470853-98 CXI7636 D1-471266-48
CXI8187 D1-471315-98 CXI8735 D1-471044-28 CXM6725 D1-470673-58
CXQ2972 D1-471152-08 CXT9712 D1-471157-58 CYE0922 D1-471604-18
CYG9181 D1-470856-18 CYJ0578 D1-471957-28 CYW6306 D1-471748-28
CYW6461 D1-470685-68 CYW6674 D1-470797-88 CZE8597 D1-471482-08
CZF3191 D1-470938-68 CZF4142 D1-471590-98 CZG9238 D1-470778-08
CZL6874 D1-470862-78 CZL7316 D1-471147-68 CZQ1835 D1-470907-88
CZQ9682 D1-471473-28 CZR3262 D1-471382-08 CZY3999 D1-471481-08
DAD3034 D1-471485-38 DAG1952 D1-471302-78 DAK8677 D1-471144-38
DAN6840 D1-471888-08 DAR8583 D1-470881-48 DAX1671 D1-470874-88
DAX3099 D1-471193-88 DAX5648 D1-471954-08 DAY3966 D1-471565-68
DAZ3111 D1-471021-18 DBK2298 D1-471606-38 DBN1913 D1-471591-08
DBO5203 D1-471140-08 DBY1967 D1-471440-28 DCC7120 D1-471542-58
DCG0210 D1-471126-78 DCK0420 D1-471609-68 DCW3577 D1-471865-98
DCX2442 D1-471962-78 DDB4188 D1-471133-38 DDB6487 D1-471539-28
DDB6828 D1-470679-08 DDD5022 D1-471549-18 DDE3154 D1-471380-88
DDE9876 D1-470811-08 DDF0973 D1-471087-18 DDG1129 D1-471143-28
DDG7496 D1-471701-08 DDO4858 D1-470735-18 DDQ9118 D1-471142-18
DDV2442 D1-471749-38 DDY3298 D1-471460-08 DDY4832 D1-471898-98
DDY5857 D1-471657-08 DEC0224 D1-471445-78 DEC2306 D1-471759-28
DEJ0165 D1-471589-88 DEJ8954 D1-471099-28 DER1157 D1-471690-08
DES3039 D1-470870-48 DET9676 D1-471696-58 DEV5388 D1-471554-68
DEW2656 D1-471615-18 DEX0405 D1-470927-68 DEX5397 D1-471195-08
DEX6443 D1-470891-38 DEY3724 D1-471717-48 DEZ1652 D1-471132-28
DEZ6511 D1-471756-08 DFE8057 D1-471216-98 DFG3560 D1-471896-78
DFG4971 D1-470904-58 DFI7281 D1-470966-18 DFJ6653 D1-471845-08
DFJ9772 D1-471309-38 DFL6776 D1-471752-68 DFP6575 D1-471137-78
DGB8665 D1-471901-18 DID1233 D1-471641-58 DJA8080 D1-471745-08
DPG1133 D1-471178-48 DPS2323 D1-470998-08 EFB0900 D1-471851-68
EJK9292 D1-471023-38 ELH1006 D1-471053-08 ELX9494 D1-471977-08
EUV0008 D1-471824-18 FFJ5000 D1-470723-08 FFR0011 D1-471847-28
FIC0606 D1-471697-68 GKW1593 D1-471311-58 GQT6975 D1-471809-88
GUD8878 D1-471068-48 JKU1242 D1-471009-08 KIP3618 D1-471390-78
LAA5223 D1-471848-38 LAM8513 D1-471594-28 LXT0853 D1-470864-98
MPQ9845 D1-471124-58

ENQUADRAMENTO 622.00-TRANS VEL SUP A MAX PERMITIDA ACIMA DE 20%
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BII2399 D1-471285-18 BJY3143 D1-471222-48 BOT3546 D1-471127-88
BRJ8312 D1-471063-08 BSV8017 D1-471019-08 BUI8509 D1-470720-88
BUR7039 D1-471129-08 BWC6498 D1-471314-88 BXL0043 D1-471653-68
BXN0074 D1-471279-68 BZP5053 D1-470994-78 CAD5580 D1-471104-78
CAD5580 D1-471108-08 CBX5427 D1-470814-38 CDV9107 D1-471298-38
CDV9150 D1-471660-28 CDV9150 D1-471716-38 CIU3614 D1-471201-58
CJH7507 D1-470858-38 CKQ2985 D1-471892-38 CLM1547 D1-471070-68
CMI1271 D1-470712-08 CNV1536 D1-471587-68 COC4999 D1-471159-78
CPC4475 D1-471317-08 CPQ4384 D1-471010-18 CRF0050 D1-471611-88
CWQ3231 D1-471880-28 DAW8667 D1-471928-68 DAY4499 D1-471597-58
DAZ9572 D1-471299-48 DBK8298 D1-470972-78 DDC9582 D1-470999-18
DDT0027 D1-471813-18 DFV8047 D1-471817-58 GWX1983 D1-471316-08
 
ENQUADRAMENTO 703.01-COND MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR SEM USAR
CAPACETE
PROCESSADAS EM 01/04/2002
DEG5130 E1- 83874-05

ENQUADRAMENTO 704.81-COND MOTO/MOTONETA/CICLOMOTOR C/PASS SEM USAR
CAPACETE
PROCESSADAS EM 01/04/2002
CGN7968 E1- 82432-95

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 01/04/2002
BOX6396 E1- 83886-05 BUG6469 E1- 84254-55 CDN8448 E1- 84235-85
CHO3460 E1- 83318-45 CPZ3426 E1- 83753-05 CRN6344 E1- 84213-85
CYI9242 E1- 77093-55 DAK9211 E1- 81423-15 DAV3396 E1- 84257-85
DBK3637 E1- 80191-15 DES3348 E1- 84233-65 DEY7222 E1- 84306-25

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO S/A

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se a disposição dos acionistas, na sede social da Empresa, situada a Rod. D.
Pedro I, Km 140,5, Pista Norte, Campinas/SP, os documentos a que se refere o artigo
133 da Lei nº 6.404/76, relativos aos exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001.

Campinas, 02 de abril de 2002.
MÁRIO ANTONIO DE MORAES BIRAL

Diretor Presidente(02, 03 e 04/04)

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS.

Concorrência nº 013/2001, Protocolo nº C 016.12.2001, para Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de mão de obra operacional
visando o preparo de refeições e higienização do local de trabalho nas unidades
educacionais no município de Campinas. Comunicado: Após a análise dos
documentos pela Colceasa, que foi assistida pelo Gerente do Departamento
Financeiro da Ceasa/Campinas, no tocante ao item Qualificação Econômico
Financeira, decidiu-se pela HABILITAÇÃO das empresas abaixo relacionadas,
por apresentarem toda a documentação exigida no Edital:  Alternativa Serviços
e Terceirização em Geral Ltda, Control Empreendimentos Ltda, Omega
Alimentação e Serviços Ltda, Kadastro Administração e Serviços S/C Ltda,
Offício Serviços Gerais Ltda, Limpadora Califórnia Ltda, Geraldo J. Coan &
Cia Ltda.
A Comissão decidiu pela INABILITAÇÂO da empresa: - Multiprof
Cooperativa Multiprofissional de Serviços, por apresentar a Certidão de
Falência e Concordata, item 4.1.2.4.3 do Edital, com prazo superior a 30 dias da
apresentação da proposta, contrariando, dessa forma, o retro referido item
editalício.
Concorrência nº 015/2001, Protocolo nº C 018.12.2001, para Contratação de

18 - Diário Oficial do Município Campinas, quinta-feira, 04 de abril de 2002



empresa especializada para a prestação de serviços de mão de obra operacional
visando o preparo de refeições e higienização do local de trabalho nas unidades
educacionais no município de Campinas. Comunicado: Após a análise dos
documentos pela Colceasa, que foi assistida pelo Gerente do Departamento
Financeiro da Ceasa/Campinas, no tocante ao item Qualificação Econômico
Financeira, decidiu-se pela HABILITAÇÃO das empresas abaixo relacionadas,
por apresentarem toda a documentação exigida no Edital: Alternativa Serviços e
Terceirização em Geral Ltda, Control Empreendimentos Ltda, Kadastro
Administração e Serviços S/C Ltda, Offício Serviços Gerais Ltda, Limpadora
Califórnia Ltda, Geraldo J. Coan & Cia Ltda.
A Comissão decide pela INABILITAÇÃO da seguinte empresa: Multiprof
Cooperativa Multiprofissional de Serviços, por ter apresentado a Certidão de
Falência e Concordata, item 4.1.2.4.3 do Edital, com prazo superior a 30 dias da
apresentação da proposta, contrariando dessa forma o retro referido item
editalício.
Concorrência nº 017/2001, Protocolo nº C 020.12.2001, para Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de mão de obra operacional
visando o preparo de refeições e higienização do local de trabalho nas unidades
educacionais no município de Campinas. Comunicado: Após a análise dos
documentos pela Colceasa, que foi assistida pelo Gerente do Departamento
Financeiro da Ceasa/Campinas, no tocante ao item Qualificação Econômico
Financeira, decidiu-se pela HABILITAÇÃO das empresas abaixo relacionadas,
por apresentarem toda a documentação exigida no Edital: Alternativa Serviços e
Terceirização em Geral Ltda, Control Empreendimentos Ltda, Kadastro
Administração e Serviços S/C Ltda, Offício Serviços Gerais Ltda, Limpadora
Califórnia Ltda, Geraldo J. Coan & Cia Ltda
A Comissão decide pela INABILITAÇÃO da seguinte empresa: Multiprof
Cooperativa Multiprofissional de Serviços, por ter apresentado a Certidão de
Falência e Concordata, item 4.1.2.4.3 do Edital, com prazo superior a 30 dias da
apresentação da proposta, contrariando dessa forma o retro referido item
editalício.
Concorrência nº 005/2002, Protocolo nº C 005.01.2002, para Registro de
Preços de Peixe Congelado. Comunicado: Após decorrido o prazo concedido na
reunião realizada de 12/02/2002, com base no artigo 48 inciso 3º da Lei
8.666/93, apenas a empresa JOÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA, apresentou os documentos solicitados. Após análise
dos documentos a Colceasa julgou Habilitada a empresa Joá Com. Prod.
Alimentícios Ltda. 
Concorrência nº 007/2002, Protocolo nº C 007.01.2002, para Registro de
Preços de Gás Liquefeito de Petróleo -- G.L.P. Após decorrido o prazo
concedido na reunião realizada de 14/02/2002, com base no artigo 48 inciso 3º
da Lei 8.666/93, apenas a empresa TRAZGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA,
apresentou os documentos solicitados. Após análise dos documentos a Colceasa
julgou Habilitada a empresa TRAZGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA,. 

MARCELO ALEXANDRE GARCIA

Supervisor de Compras.

COHAB
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato:1.582/02
Contratante:Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada:Rizzo Coelho de Almeida Filho
Objeto:Prestação de serviços de consultoria jurídica e atuação no contencioso
administrativo e judicial em questões próprias do Direito do Trabalho e da
Previdência Social.
Data da Assinatura:01/04/2002
Prazo:12 meses
Valor:R$ 1.200,00 mensal
Protocolado:764/02
Licitação:Dispensa de licitação com base no Inciso II e Parágrafo Único do
Art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93.

Contrato:1.583/02
Contratante:Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada:Caixa Econômica Federal
Objeto:Prestação de serviços de recebimento, inclusive interbancário dos
valores das prestações de aquisição da casa própria.
Data da Assinatura:28/03/2002
Prazo:12 meses
Valor:Tarifa operacional unitária de R$ 1,21 por recebimento
Protocolado:092/02
Licitação:Inexigibilidade de licitação com base no Caput do Art. 25
da  Lei Federal n° 8.666/93.

Campinas, 01 de abril de 2002

MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

EMDEC
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 006/02 - Protocolo nº 042/02 - Compra Direta nº 068/02
Contratante: EMDEC S/A
Contratada: KLE Comércio de Identificações Ltda.
Objeto: Fornecimento de crachás com serviços de impressão.
Valor Total: R$ 1.060,00
Vigência: 12 (doze) meses.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Diretor Presidente

REGISTRO CADASTRAL DEFERIDO
CRC nº 018/02 - Ouro Verde Transporte e Locação Ltda. - Prot. nº 158/02

REGISTRO CADASTRAL INDEFERIDO
Fioluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda. - Prot. nº 136/02

KÁTIA STEFANI OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitações

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS COM
PRAZO PARA REAPRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

-Tomada de Preços n. 10/2002 - Objeto Aquisição de conjuntos de
acessórios e conexões em ferro fundido dúctil (adaptador, cap, cruzeta,
curva, flange cego e avulso, luva, placa de redução, redução e redução
concêntrica e tê). Classificadas as empresas pelo critério de  ‘‘menor preço
total por item’’: para o  item 04  - 1º Lugar - Prohisa Comercial Ltda. - R$
1.520,00; Item 06 - 1o. Lugar -Prohisa Comercial Ltda. - R$ 496,00; Item 07 -
1o. Lugar -Prohisa Comercial Ltda. - R$504,00; Item 09 - 1o. Lugar -Prohisa
Comercial Ltda.- R$ 1.440,00; Item 10 - 1o. Lugar - Prohisa Comercial Ltda. -
R$ 748,00; Item 12 - 1o. Lugar - Saint-Gobain  Canalização S/A - R$ 917,90;
Item 13 - 1o. Lugar - Saint-Gobain  Canalização S/A - R$743,15;Item 14 - 1o.
Lugar - Saint-Gobain  Canalização S/A - R$ 2.010,70;Item 17 -1o. Lugar -
Saint-Gobain  Canalização S/A - R$ 3.453,10; Item 18- 1o. Lugar - Comercial
Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$ 194,40; Item 19 - 1o. Lugar -Comercial Dias
Tubos e Conexões Ltda. - R$ 164,16; Item 20 - 1o. Lugar - Comercial Dias
Tubos e Conexões Ltda. - R$ 166,32; Item 21 - 1o. Lugar - Comercial Dias
Tubos e Conexões Ltda.- R$243,00; Item 22 - 1o. Lugar - Prohisa Comercial
Ltda. -R$ 234,00; Item 23 - 1o. Lugar - Difaso Comercial Ltda. - R$ 192,20;
Item 24 - 1o. Lugar - Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$285,12;
Item 25 - 1o. Lugar - Difaso Comercial Ltda. - R$ 384,40; Item 26 - 1o. Lugar
- Difaso Comercial Ltda. - R$ 735,60;Item 27 - 1o. Lugar - Comercial Dias
Tubos e Conexões Ltda.-R$ 88,56; Item 28 - 1o. Lugar- Comercial Dias Tubos
e Conexões Ltda. - R$194,40; Item 29 - 1o. Lugar- Angolini & Angolini Ltda. -
R$ 416,88; Item 30 - 1o. LugarAngolini & Angolini Ltda. - R$ 1.205,28; Item
31 - 1o. Lugar - Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$ 345,60; Item 32 -
1o. Lugar -Prohisa Comercial Ltda. - R$ 2.100,00; Item 33 - 1o. Lugar -
Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$ 73,40; Item 34 - 1o. Lugar -
Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$ 108,00; Item 35 - 1o. Lugar -
Prohisa Comercial Ltda. - R$ 61,60; Item 36 - 1o. Lugar - Saint-Gobain
Canalização S/A - R$ 1.573,60; Item 37 - 1o. Lugar - Saint-Gobain
Canalização S/A - R$ 1.835,80; Item 38 - 1o. Lugar - Saint-Gobain
Canalização S/A - R$ 1.573,56; Item 39 - 1o. Lugar - Saint-Gobain
Canalização S/A - R$2.168,00; Item 40 - 1o. Lugar Saint-Gobain  Canalização
S/A - R$ 2.255,52; Item 41 - 1o. Lugar - Saint-Gobain  Canalização S/A - R$
4.406,04; Item 42 - 1o. Lugar- Angolini & Angolini Ltda. - R$ 207,36; Item 43
- 1o. Lugar - Saint-Gobain Canalização S/A - R$ 271,60; Item 44 - 1o. Lugar -
Difaso Comercial Ltda. - R$ 194,60; Item 45  - 1o. Lugar - Comercial Dias
Tubos e Conexões Ltda. - R$ 151,20; Item 46  - 1o. LugarSaint-Gobain
Canalização S/A - R$ 73,62; Item 47 - 1o. Lugar - Comercial Dias Tubos e
Conexões Ltda. - R$ 28,08; Item 48 - 1o. Lugar - Comercial Dias Tubos e
Conexões Ltda. - R$112,32; Item 49 - 1o. Lugar - Angolini & Angolini Ltda. -
R$ 194,40; Item 50 -1o. Lugar -Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$
90,72; Item 51 - 1o. Lugar - Angolini & Angolini Ltda. - R$ 421,20; Item 52 -
1o. Lugar - Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$ 267,84; Item 53 -1o.
Lugar -Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$183,60; Item 54 - 1o. Luga
- Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$ 173,00; Item 55 -1o. Lugar
-Difaso Comercial Ltda. - R$412,60;Item 56 - 1o. Lugar - Angolini & Angolini
Ltda. - R$371,52; Item 57 - 1o. Lugar - Difaso Comercial Ltda. - R$ 288,40;
Item 58 - 1o.Lugar - Saint-Gobain Canalização S/A - R$ 117,38;Item 59 - 1o.
Lugar - Difaso Comercial Ltda. - R$64,80;Item 60 - 1o. Lugar - Comercial
Dias Tubos e Conexões Ltda. -R$ 99,36;Item 61 - 1o. Lugar -Angolini &
Angolini Ltda.- R$233,28;Item 62 - 1o. Lugar - Prohisa Comercial Ltda. - R$
672,00;Item 63 -1o. Lugar - Difaso Comercial Ltda. - R$371,40; Item 64 - 1o.
Lugar- Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda.-R$ 1.313,28; Item 65 - 1o.
Lugar  - Angolini & Angolini Ltda. - R$ 747,36;Item 66 - 1o. Lugar -
Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda.- R$ 518,40; Item 67 - 1o. Lugar
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-Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. -R$ 820,80; Item 68 - 1o. Lugar -
Angolini & Angolini Ltda. - R$ 1.317,60; Item 69 - 1o. Lugar - Angolini &
Angolini Ltda. - R$ 440,64;Item 70 - 1o. Lugar - Comercial Dias Tubos e
Conexões Ltda. - R$ 812,16; Item 71 - 1o. Lugar-Angolini & Angolini Ltda. -
R$ 1.706,40; Item 72 - 1o. Lugar - Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. -
R$ 583,20; Item 73 - 1o. Lugar - Prohisa Comercial Ltda. - R$ 580,00;Item 74
- 1o. Lugar - Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$ 241,92; Item 75- 1o.
Lugar - Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. - R$ 410,40;Item 76 - 1o.
Lugar- Comercial Dias Tubos e Conexões Ltda. -R$ 423,36;Item 77 - 1o.
Lugar - Difaso Comercial Ltda. - R$209,70; Item 78 - 1o. Lugar - Prohisa
Comercial Ltda. - R$2.560,00; Item 79 - 1o. Lugar - Angolini & Angolini
Ltda.- R$ 1.226,88. Não houve propostas classificadas para os itens 01, 02, 03,
05, 08, 11, 15 e 16, ficando concedido às empresas participantes o prazo de 8
(oito) dias úteis para apresentação de novas propostas de preços (envelope n.
02) para tais itens, escoimadas das causas da desclassificação, de acordo com o
art. 48, parágrafo 3º, da Lei 8666/93, respeitado, em qualquer caso, o prazo
legal para interposição de recursos, se ocorrerem. Fica designado o dia
16.04.2002, até às 9h, para protocolo dos novos envelopes n. 02 junto ao Setor
de Processamento de Compras, com sua abertura no mesmo dia, às 9h15min,
na Sala Vermelha desta empresa. O julgamento completo encontra-se na
Internet no endereço http//www.sanasa.com.br e disponível via fax, a qualquer
interessado, mediante solicitação. 
-Tomada de Preços n. 14/2002 - Objeto: Aquisição de válvulas ventosas
tríplice função. Desclassificadas as duas propostas apresentadas. A empresa
Alstom Brasil Ltda. por ter ofertado preços acima do estimado pela Sanasa e
ainda por não ter atendido as condições do edital e a empresa Bermad Brasil
Importação e Exportação Ltda. por não ter atendido as condições do edital,
ficando concedido às empresas participantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para
apresentação de novas propostas de preços (envelope n. 02) para os dois itens,
escoimadas das causas da desclassificação, de acordo com o art. 48, parágrafo
3º, da Lei 8666/93, respeitado, em qualquer caso, o prazo legal para
interposição de recursos, se ocorrerem. Fica designado o dia 16.04.2002, até
às 14h, para protocolo dos novos envelopes n. 02 junto ao Setor de
Processamento de Compras, com sua abertura no mesmo dia, às 14h15min,
na Sala Vermelha desta empresa. O julgamento completo encontra-se na
Internet no endereço http//www.sanasa.com.br e disponível via fax, a qualquer
interessado, mediante solicitação. 

HABILITAÇÃO

Convite 2002/25 -- Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
Técnicos Especializados para a Realização de Processo Seletivo Público.
Habilitadas: Assessorarte Assessoria de Serviços Técnicos Especializados S/C
Ltda.  e Pires da Cunha Assessoria e Consultoria Jurídica S/C.

HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO

Concorrência n. 02/2002. Objeto: Contratação de serviços de vigilância e
segurança física e patrimonial  de bens móveis e imóveis de propriedade ou
de uso da  SANASA. Habilitadas: BSVP - Bauruense Serviços de Vigilância e
Segurança Patrimonial S/C Ltda.; Diretriz Vigilância e Segurança S/C Ltda.;
Elmo Segurança e Preservação de Valores S/C Ltda.; Ethics - Serviços de
Vigilância e Segurança Ltda.; Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.;
GSV Grupo de Segurança e Vigilância S/C Ltda.; Offício Serviços de
Vigilância e Segurança Ltda.; Sistema Segurança e Vigilância Ltda.; Viban
Vigilância Industrial e Bancária Ltda.; Vigilância Pedrozo Ltda. e Vise
Vigilância e Segurança Ltda. Inabilitadas: Centurion Segurança e Vigilância
S/C Ltda., por não atender aos itens: 6.1.4, letras ‘‘A’’, ‘‘B’’ , ‘‘C’’,‘‘C.1’’ , ‘‘D’’
e ‘‘E’’ e  6.1.5, letra ‘‘A’’ do edital. Suporte Serviços de Segurança Ltda., por
não atender o item 6.1.4, letra ‘‘D’’ do edital. F. Moreira Empresa de
Segurança e Vigilância Ltda., por não atender o item 6.1.3, letra "B" do edital.
O julgamento completo encontra-se na Internet no endereço
http//www.sanasa.com.br e disponível via fax, a qualquer interessado, mediante
solicitação.

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI

Presidente Comissão Julgamento

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1520, DE 02 DE ABRIL DE 2002
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CAMPINEIRO A RUBENS LANSAC PATRÃO FILHO

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu Presidente,
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Campineiro a Rubens Lansac
Patrão Filho, pelos relevantes serviços prestados a Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue um pergaminho contendo a
íntegra deste Decreto Legislativo.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto
Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da

Câmara, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se
necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 02 de abril de 2002.

ROMEU SANTINI 
Presidente

autoria: VEREADOR JONAS DONIZETTE
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Campinas, aos 02 de
Abril de 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1521, DE 02 DE ABRIL DE 2002
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ CAMPINEIRA À DRA. ZILDA ARNS NEUMANN.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu Presidente,
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Campineira a Dra. Zilda Arns
Neumann, pelos relevantes serviços prestados a Campinas.

Art. 2º - À homenageada será entregue um pergaminho contendo a
íntegra deste Decreto Legislativo.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto
Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da
Câmara, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se
necessário.

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 02 de abril de 2002.

ROMEU SANTINI 
Presidente
autoria: VEREADOR ANTONIO FLÔRES

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Campinas, aos 02 de
Abril de 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

PROJETO DE LEI N. 168/02

REESTRUTURA O CÓDIGO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E
EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

PRELIMINARES

Art. 1º - Fica aprovado o Código de Projetos e Execução de Obras e
Edificações que disciplina, no Município de Campinas, os procedimentos
administrativos e executivos, e estabelece as diretrizes a serem
obedecidas no licenciamento, na fiscalização, no projeto, na execução e
na preservação de obras e edificações, dentro dos limites dos imóveis em
que se situam, inclusive os destinados ao funcionamento de órgãos ou
serviços públicos, sem prejuízo do disposto nas legislações Estadual e
Federal pertinentes, no âmbito de suas respectivas competências.

Art. 2º - As disposições deste Código somente não se aplicam às
edificações existentes ou a serem construídas na zona rural do Município
destinadas ao uso exclusivo de sua economia

FINALIDADES DO CÓDIGO

Art. 3º - O presente Código tem as seguintes finalidades:
a) Ordenar os assuntos que envolvem a atividade edilícia;
b) Estabelecer direitos e responsabilidades do Município, do proprietário ou
possuidor de imóvel, e do profissional, atuantes na atividade edilícia;
c) Estabelecer documentos e mecanismos destinados ao controle da
atividade edilícia;
d) Estabelecer diretrizes básicas de conforto, higiene, salubridade e
segurança a serem atendidas nas obras e edificações;
e) Estabelecer critérios a serem atendidos na preservação, manutenção e
intervenção em edificações existentes;
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f) Liberar, ao profissional atuante no projeto e na obra, a adoção do
programa de projeto, sistema construtivo e material que melhor atenda às
necessidades do proprietário ou possuidor da obra, sem prejuízo do
estabelecido nas alíneas anteriores;

CONCEITOS

Art. 4º - Para efeito exclusivo de aplicação deste Código, permanecendo
as definições constantes da LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do Solo para
efeito de sua interpretação, ficam assim conceituados os termos:
Andar - volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos, ou
entre o pavimento e o nível superior de sua cobertura;
Área Edificada - área total coberta de uma edificação. Serão excluídas da
área edificada a área de poços e vazios em geral; a área do poço do
elevador bem como de qualquer equipamento mecânico de transporte
vertical, será considerada no cálculo da área edificada de um único
andar; não serão considerados também os beirais até 1,00 m (hum
metro);
Ático - parte do volume superior de uma edificação, destinada a abrigar
casa de máquinas, piso técnico de elevadores, caixas d’água e
circulação vertical;
Atividade Edilícia - o elenco de atividades ligadas ao projeto e execução
de obras e edificações;
Conformação do Terreno - situação topográfica existente, objeto do
levantamento físico que serviu de base para a elaboração do projeto e/ou
constatação da realidade;
Conformação Original do Terreno - aquele constante de cartas gráficas
disponíveis ou do arruamento aprovado, anteriores à elaboração do
projeto;
Coroamento - elemento de vedação, ou moldura, que envolve
espacialmente o ático;
Demolição - total ou parcial derrubamento de uma edificação.

DOCUMENTOS PARA CONTROLE DA ATIVIDADE EDILÍCIA:

1 - Ficha de dados cadastrais: documento no qual constam informações
cadastrais relativas ao imóvel;

2 - Aprovação de estudo preliminar: documento para exame prévio do
estudo preliminar arquitetônico em etapa anterior ao desenvolvimento
final do projeto;

3 - Alvará de Instalação: documento de solicitação obrigatória, mas de
concessão precária, destinada a licenciar uma ocorrência específica;

4 - Certificado de Aprovação: documento destinado a aprovar projeto de
movimento de terra, de muro de arrimo, de edificação (inclusive piscina),
e de reforma;

5 - Alvará de Execução: documento destinado a autorizar a execução do
projeto aprovado pelo Certificado de Aprovação, bem como a execução
de demolições e de reconstruções;

6 - Certificado de Conclusão: documento que credencia o uso da
edificação concluída, licenciada por alvará de execução. 

7 - Alvará de uso: documento que credencia o exercício de atividades nas
edificações não residenciais;
Edificação - obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou
qualquer instalação, equipamento e material. Vedada à utilização
diferente da destinação dada pelo Certificado de Aprovação;
Edificação Transitória - aquela de caráter não permanente, passível de
montagem, desmontagem e transporte;
Edificação regularmente existente - a edificação regularmente aprovada
e aceita;
Jirau - mobiliário constituído por estrado ou passadiço instalado a meia
altura em compartimento;
Legislação Edilícia - o elenco de atos legais que disciplina a atividade
edilícia;
Movimento de Terra - modificação do perfil do terreno que implicar em
alteração topográfica superior a 1,00 m (hum metro) de desnível, a
1.000,00 m3 (mil metros cúbicos) de volume, ou em terrenos pantanosos
ou alagadiços;
Muro de arrimo - muro destinado a suportar desnível de terreno superior a
2,00 m (dois metros);
Norma Técnica Brasileira - norma emanada da ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas, devidamente registrada;
Obra - realização de trabalho em imóvel, desde seu início até sua
conclusão, cujo resultado implique na alteração de seu estado físico
anterior;
Obra Emergencial - obra de caráter urgente, essencial à garantia das
condições de estabilidade, segurança ou salubridade de um imóvel;
Peça descritiva - texto descritivo de elementos ou serviços para a
compreensão de uma obra, compreendendo especificação de
componentes a serem utilizados, índices de desempenho a serem

obtidos, como memoriais e laudos;
Peça gráfica - representação gráfica de elementos para a compreensão
de um projeto ou obra;
Piscina -- tanque artificial destinado à natação;
Reforma - obra que implicar em uma ou mais modificações, com ou sem
alteração de uso, a saber: estrutura, compartimentação vertical,
volumetria. 
Sótão - andar situado sob a cobertura, com pé - direito variável e reduzido.

SIGLAS E ABREVIATURAS

Art. 5º - Para efeito de citação neste Código, as seguintes entidades ou
expressões serão identificadas por siglas ou abreviaturas:
LE: Legislação Edilícia
LUOS: Legislação de Uso e Ocupação do Solo
NBR: Norma Brasileira Registrada
PMC: Prefeitura do Município de Campinas
UFIC: Unidade Fiscal de Campinas
DO MUNICÍPIO

Art. 6º - Visando exclusivamente a observância das prescrições edilícias do
Município e legislação correlata pertinente, a Prefeitura Municipal de
Campinas licenciará os projetos e fiscalizará a execução e manutenção
das condições de estabilidade, segurança e salubridade das obras e
edificações, não se responsabilizando por qualquer sinistro ou acidente
decorrente de deficiência de projeto, execução ou utilização.

Art. 7º - Com a finalidade de dirimir dúvidas relativas à aplicação da LE --
Legislação Edilícia, emitir parecer quanto à sua atualização e a aceitação
de novas técnicas ligadas à atividade edilícia, bem como manifestar-se
sobre a aplicabilidade de punições aos profissionais infratores das
disposições deste Código e da LUOS -- Lei de Uso de Ocupação do Solo,
fica criada junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a Comissão
Permanente de Aplicação da Legislação Edilícia do Município de
Campinas - CPLE, formada por representantes da:

a- Secretaria de Planejamento e Coordenação;
b- Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
c- Secretaria de Transportes;
d- Secretaria dos Negócios Jurídicos;
e- Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (SANASA);
f- Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas (AEAC)
g- Instituto de Arquitetura do Brasil - Seção Campinas (IAB / Campinas);
h- Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas do
Estado de São Paulo - Delegacia Regional de Campinas (SINDUSCON);
i- Habicamp - Associação das Empresas do Setor Imobiliário e da
Habitação de Campinas e Região;
j- Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura de Campinas (AREA)
k- Corpo de Bombeiros - 7º Grupamento de Incêndio;
l- Um (01) representante da Pontifícia Universidade Católica de Campinas
(PUCCAMP);
m- Um (01) representante da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP).

§ 1º -  Os membros da Comissão serão nomeados por decreto do
Executivo para mandato de 2 (dois) anos, mediante indicação do órgão
ou entidade que, como titular ou suplente, irão representar.

§ 2º -  A Comissão instituirá seu Regimento Interno, do qual constará,
inclusive, a forma de escolha de seu Presidente.
DO PROPRIETÁRIO

Art. 8º - Considera-se proprietário do imóvel a pessoa física ou jurídica,
portadora do título de propriedade registrado em Cartório de Registro
Imobiliário.

§ 1º -  É direito do proprietário do imóvel, neste promover e executar obras,
mediante prévio conhecimento e consentimento da Prefeitura Municipal
de Campinas, respeitados os direitos de vizinhança, as prescrições deste
Código e legislação correlata;

§ 2º -  O proprietário, a qualquer título, é responsável pela manutenção
das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, bem
como pela observância das prescrições deste Código e legislação
correlata, assegurando-lhe todas as informações cadastradas na Prefeitura
Municipal de Campinas relativas a sua propriedade;

§ 3º -  Quando houver necessidade de apresentação do título de
propriedade, o proprietário responderá civil e criminalmente pela sua
veracidade, não implicando sua aceitação, por parte da Prefeitura
Municipal de Campinas, em reconhecimento do direito de propriedade.

§ 4º -  Quando o documento apresentado não descrever suficientemente
as características, as dimensões e a área do imóvel, será exigida certidão
do Registro Imobiliário.
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DO POSSUIDOR

Art. 9º - Considera-se possuidor a pessoa física ou jurídica, que tenha de
fato o direito de usar e alterar as características do imóvel objeto da obra.

§ 1º -  Quando houver necessidade de apresentação de documento de
posse, o possuidor civil e criminalmente pela sua veracidade, não
implicando sua aceitação, por parte da Prefeitura Municipal de
Campinas, em reconhecimento de qualquer tipo de posse sobre o imóvel;

§ 2º -  Quando o documento apresentado não descrever suficientemente
as características, as dimensões e a área imóvel, será exigida certidão do
Registro Imobiliário;
§
 3º -  O possuidor é responsável pela manutenção das condições de
estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, edificações e
equipamentos, bem como pela observância das cadastradas na
Prefeitura Municipal de Campinas relativas à propriedade.

DO PROFISSIONAL

Art. 10 - Profissional habilitado é o técnico credenciado pelo órgão federal
fiscalizador do exercício profissional, devidamente inscrito no
departamento competente da Prefeitura Municipal de Campinas,
podendo atuar como pessoa física ou como responsável por pessoa
jurídica, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por aquele
organismo.

Art. 11 - É obrigatória a assistência de profissional habilitado na elaboração
dos projetos, na execução e na implantação de obras, sempre que assim
o exigir a legislação federal relativa ao exercício profissional, ou a critério
da Prefeitura Municipal de Campinas sempre que entender conveniente
tal assistência, ainda que a legislação federal não o exija.

Art. 12 - O profissional habilitado poderá atuar, individualmente ou
solidariamente, como Autor ou como Dirigente Técnico da Obra,
assumindo sua responsabilidade no momento do protocolamento do
pedido da licença ou do início dos trabalhos no imóvel.

§ 1º -  Para os efeitos deste Código será considerado Autor o profissional
habilitado responsável pela elaboração de projetos, que responderá pelo
conteúdo das peças gráficas, descritivas, especificações e exeqüibilidade

de seu trabalho.
§ 2º -  Para os efeitos deste Código será considerado Dirigente Técnico da
Obra o profissional responsável pela direção técnica das obras, desde seu
início até sua total conclusão, respondendo por sua correta execução e
adequado emprego de materiais, conforme projeto aprovado na
Prefeitura Municipal de Campinas e observância das Normas Brasileiras 
Registradas (NBR).

Art. 13 - É facultada, mediante comunicação a Prefeitura Municipal de
Campinas, a substituição do Dirigente Técnico da Obra, obrigatória em
caso de impedimento do técnico atuante.

§ 1º -  Quando a baixa de responsabilidade do Dirigente Técnico da Obra
for comunicada isoladamente, a obra deverá permanecer paralisada até
que seja comunicada a assunção de novo responsável.

§ 2º -  A Prefeitura Municipal de Campinas se exime do reconhecimento
de direitos autorais ou pessoais decorrentes da aceitação de transferência
de responsabilidade técnica ou da solicitação da alteração de projeto.

DOCUMENTOS PARA CONTROLE DA ATIVIDADE EDILÍCIA

Art. 14 - Mediante requerimento do interessado, que será instruído e
analisado de acordo com procedimentos a serem regrados pelo
Executivo, por razões operacionais em virtude da espécie da solicitação, e
pagas as taxas devidas, a Prefeitura Municipal de Campinas fornecerá
dados ou consentirá na execução e implantação de obras e edificações,
através da emissão de:

a- Ficha de Dados Cadastrais;
b- Análise de Estudo Preliminar;
c- Alvará de Instalação;
d- Certificado de Aprovação;
e- Alvará de Execução;
f- Certificado de Conclusão;
g- Alvará de Uso.

FICHA DE DADOS CADASTRAIS

Art. 15 - É facultado ao proprietário, possuidor ou profissional, solicitar a
Prefeitura Municipal de Campinas a emissão de Ficha de Dados
Cadastrais do imóvel, contendo informações relativas ao uso e ocupação

do solo, a incidência de melhoramentos urbanísticos e demais dados
cadastrais disponíveis.
Parágrafo Único: A Ficha de Dados Cadastrais, que se presta única e
exclusivamente ao fornecimento das informações descritas no "caput"
deste Art., não gera quaisquer direitos em caso de alteração da
legislação, relativamente ao imóvel objeto da consulta.

APROVAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR

Art. 16 - É facultado ao proprietário, possuidor ou profissional, solicitar a
Prefeitura Municipal de Campinas aprovação de Estudo Preliminar em
etapa anterior ao desenvolvimento total do projeto e oportuno pedido de
aprovação.

§ 1º -  As peças gráficas do pedido, devidamente avalizadas por
profissional habilitado, deverão conter elementos que possibilitem a
análise da implantação da edificação a ser projetada, tais como: áreas,
índices urbanísticos, movimento de terra, volumetria, arejamento e
previsão de vagas de estacionamento.

§ 2º -  A Aprovação de Estudo Preliminar terá validade de 06 (seis) meses a
contar da data de publicação do despacho, garantindo ao requerente o
direito de solicitar, dentro desse prazo, o alvará de construção, mesmo
que tenha ocorrido alteração na legislação.

ALVARÁ DE INSTALAÇÃO

Art. 17 - A pedido do proprietário, do possuidor ou do profissional, a
Prefeitura Municipal de Campinas, concederá a título precário, Alvará de
Instalação, o qual poderá ser cancelado quando constatado
desvirtuamento do seu objeto inicial.

§ 1º -  Dependerão obrigatoriamente de Alvará de Instalação:

a- A implantação de edificação transitória;
b- A implantação e utilização de canteiro de obras em imóvel distinto
daquele de sua execução;
c- Avanço de tapumes sobre parte do passeio público.

§ 2º -  O prazo de validade do Alvará de Instalação e de cada renovação
dependerá de sua finalidade e não poderá exceder de 01 (hum) ano a
contar da data de publicação do despacho de deferimento do pedido.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

Art. 18 - A pedido do proprietário ou do possuidor do imóvel, a Prefeitura
Municipal de Campinas, emitirá Certificado de Aprovação para:

a- Movimento de terra,
b- Muro de arrimo;
c- Edificação, inclusive ampliação;
d- Reforma, sem acréscimo ou supressão de áreas.

Parágrafo Único: -- O movimento de terra e/ou muro de arrimo, quando
vinculado à edificação serão aprovados pelo Certificado de Aprovação
da obra inicial.

Art. 19 - Quando a obra for constituída por conjunto de edificações cujos
projetos foram elaborados por diferentes profissionais, estes responderão
solidariamente apenas pela implantação do conjunto.

Art. 20 - O Certificado de Aprovação prescreverá em 01 (um) ano da data
da publicação do deferimento do pedido, podendo ser prorrogado por
igual prazo, desde que o projeto atenda à legislação vigente a época do
pedido de prorrogação.
Art. 21 - A revalidação do Certificado de Aprovação não será necessária
quando houver Alvará de Execução em vigor.

Art. 22 - O Certificado de Aprovação poderá, enquanto vigente, receber
termo aditivo para constar eventuais alterações de dados, ou a
aprovação de projeto modificativo em decorrência de alteração no
projeto original.

Art. 23 - A contagem do prazo do Certificado de Aprovação ficará
suspensa mediante comprovação, através de documento hábil, da
ocorrência suspensiva, durante os impedimentos a seguir relacionados:

a) Existência de pendência judicial;
b) Calamidade pública;
c) Declaração de Utilidade Pública;
d) Pendência de Processo de Tombamento.

Art. 24 - O Certificado de Aprovação poderá ser cassado, mesmo durante
sua vigência, juntamente com o Alvará de Execução, em caso de
desvirtuamento da licença concedida, ou anulado, em caso de
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ilegalidade em sua expedição.

§ 1º -  A cassação e a anulação serão formalizadas mediante ato do
Diretor do Departamento responsável pela sua expedição ou pelo 
Secretário da respectiva área.
§ 2º -  Aprovado o projeto modificativo e sendo deferido o pedido de novo
Certificado, os prazos serão contados a partir do deferimento do novo
pedido.

ALVARÁ DE EXECUÇÃO

Art. 25 - A pedido do proprietário do imóvel, a Prefeitura Municipal de
Campinas, emitirá Alvará de Execução, indispensável à execução de:

a- Movimento de Terra;
b- Muro de Arrimo;
c- Edificação, inclusive Ampliação;
d- Demolição Total ou Parcial;
e- Reforma, sem acréscimo ou supressão de áreas;
f- Reconstrução;
g- Piscinas (tanque artificial destinado à natação).

Parágrafo Único: -- O movimento de terra e/ou muro de arrimo, vinculado
à edificação ou a reforma, bem como a demolição vinculada à
edificação, poderão ser requeridos e licenciados pelo Alvará de Execução
da obra principal.

Art. 26 - O Alvará de Execução poderá ser requerido concomitantemente
ao Certificado de Aprovação, sendo nesse caso estabelecido prazo de
validade somente para o Alvará de Execução.

Art. 27 - Quando o Alvará de Execução referir-se à obra constituída de
mais de um bloco de edificação, ou mais de uma unidade em
condomínio horizontal, a execução da superestrutura de um bloco ou de
30% (trinta por cento) das unidades, garantirá a sua execução.

Art. 28 - O Alvará de Execução destinado exclusivamente a movimento de
terra prescreverá em 01 (um) ano a contar da data de publicação do
despacho do deferimento do pedido, podendo ser prorrogado, a pedido,
por igual período.

Art. 29 - O Alvará de Execução prescreverá em 02 (dois) anos a contar da
data de publicação do despacho do deferimento do pedido, se não for
devidamente concluído o Sistema Estrutural de Fundação -- sapatas,
estacas, tubulações -- devendo a Prefeitura Municipal de Campinas
notificar pessoalmente o proprietário, se ocorrer sua caducidade.

§ 1º -  Concluído o sistema estrutural de fundação, o Alvará de Execução
prescreverá em 01 (um) ano caso não sejam devidamente protocolados
comunicados que comprovem o andamento da obra.

§ 2º -  Tais comunicados deverão ser feitos pelos dirigentes técnicos da
obra, atestando as etapas em que se encontra a mesma até a total
conclusão da superestrutura (execução de um bloco ou de 30% ‘‘trinta por
cento’’ das unidades).

Art. 30 - A contagem do prazo do Alvará de Execução ficará suspensa
mediante comprovação, através de documento hábil, da ocorrência
suspensiva, durante os impedimentos a seguir mencionados:

a) Existência de Pendência Judicial;
b) Calamidade Pública,
c) Declaração de Utilidade Pública;
d) Pendência de processo de tombamento.

§ 1º -  A contagem do prazo do Alvará de Execução ficará igualmente
suspensa durante o período de exame e aprovação de projeto
modificativo.

§ 2º -  Aprovado o projeto modificativo e sendo deferido o pedido de novo
Alvará, os prazos serão contados a partir do deferimento do novo pedido.

Art. 31 - O Alvará de Execução, enquanto vigente, poderá ser cassado ou
anulado pelos mesmos motivos e na forma estabelecida no Art. 24º e seus
parágrafos.

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Art. 32 - A pedido do proprietário, devidamente assistido pelo Dirigente
Técnico da Obra, a Prefeitura Municipal de Campinas, expedirá
Certificado de Conclusão, quando da conclusão da obra para qual seja
obrigatória à emissão de Alvará de Execução. Sem o referido Certificado a
edificação não poderá ser utilizada.

§ 1º - O Dirigente Técnico da Obra atestará e se responsabilizará pelo

pleno e correto funcionamento dos equipamentos e instalações
integrantes da edificação, bem como pela estabilidade, segurança e
salubridade da obra.

§ 2º - Poderá ser concedido Certificado de Conclusão da edificação, em
caráter parcial, se à parte concluída atender, para o uso a que se destina,
a exigência mínima previstas na LE -- Legislação Edilícia e na LUOS -- Lei de
Uso e Ocupação do Solo.

§ 3º - Poderão ser aceitas, desde que, observadas a legislação vigente à
época do licenciamento inicial da obra, pequenas alterações que não
descaracterizam o projeto aprovado, nem impliquem em divergência
superior a 2% (dois por cento) entre as medidas lineares externas e /ou 5%
(cinco por cento) da área construída, constantes do projeto aprovado e as
observadas na obra executada, sem prejuízo dos recuos mínimos legais
obrigatórios, e pagas as taxas devidas pela área excedente.

 § 4º -  Comprovada pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de
Campinas a conclusão de uma obra e não tendo ocorrido o pedido de
expedição do certificado de conclusão, conforme disposto no ‘‘caput’’
deste Art., será o seu proprietário intimado a requere-lo no prazo de 30
(trinta) dias.

ALVARÁ DE USO

Art. 33 - A pedido do proprietário, a Prefeitura Municipal de Campinas
emitirá Alvará de Uso para edificação não residencial, que poderá ser
requerido concomitantemente ao Certificado de Conclusão. O uso de
qualquer edificação deverá corresponder ao Certificado de Aprovação.

Parágrafo Único: A Prefeitura Municipal de Campinas emitirá, também,
Alvará de Uso, para a edificação existente, que atendam a LUOS -- Lei de
Uso e Ocupação do Solo, e sem necessidade de alteração do imóvel,
venha a ter seu uso alterado.  

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS

Art. 34 - Os requerimentos serão instruídos pelos interessados, segundo as
normas vigentes e serão analisados pelos órgãos técnicos da Prefeitura
Municipal de Campinas principalmente no que se refere aos aspectos
urbanísticos estabelecidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 35 - O autor do Projeto e o Dirigente Técnico da Obra
responsabilizar-se-ão pela observância das demais exigências da
legislação edilícia, quer na esfera Municipal como na Estadual e Federal,
bem como ao atendimento das exigências das empresas concessionárias
de serviços públicos, sendo dispensada a apresentação de projetos
aprovados por outros órgãos. 

Art. 36 - A Prefeitura Municipal de Campinas poderá desobrigar os
requerentes de apresentarem quaisquer documentos cuja emissão seja
de sua responsabilidade.

ANÁLISE DOS PROCESSOS

Art. 37 - Em um único expediente poderão ser analisados os diversos
pedidos referentes a um mesmo imóvel, bem como anexados também
os eventuais pedidos de Reconsideração ou Recurso.

Art. 38 - Os processos que apresentarem elementos incompletos ou
incorretos, e necessitarem de complementação da documentação
exigida por lei ou esclarecimentos, serão objeto de comunicados
‘‘comunique-se’’, através de publicação no Diário Oficial do Município e
correspondência ao interessado, para que as falhas sejam sanadas.

§ 1º -  Os pedidos serão indeferidos e arquivados, caso o "comunique-se"
não seja atendido em 30 (trinta) dias a contar da data da publicação,
podendo este prazo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias a pedido do
interessado.

§ 2º -  Será emitido um único "comunique-se", salvo em caso de
atendimento incompleto ou introdução de alterações em projeto.

§ 3º -  O prazo para formalização de pedido de reconsideração de
despacho ou recurso será de 01 (um) mês, a contar da data da
publicação do despacho de indeferimento no Diário Oficial do
Município. O interessado também será informado por correspondência a
qual não elidirá a contagem do prazo.

§ 4º -  Após o arquivamento do protocolado, conforme disposto no
parágrafo primeiro, o pedido somente voltará a ser realizado mediante o
pagamento de novas taxas e/ou preços públicos. 

PRAZOS PARA DESPACHO

Art. 39 - O prazo para despacho final de liberação de alvará não poderá
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exceder a 01 (um) mês, inclusive nos pedidos relativos à reconsideração
de despacho ou recurso, salvo os pedidos de Certificado de Conclusão,
cujo prazo de solução não poderá exceder a 10 (dez) dias.

§ 1º - O curso desse prazo ficará suspenso durante a pendência do
atendimento, pelo requerente, de exigências feitas em "comunique-se".

§ 2º - Prazos menores poderão ser fixados por ato do Executivo.

§ 3º - Escoado o prazo para decisão de processo de Alvará de
Aprovação, poderá ser requerido Alvará de Execução e informada a data
em que a obra será iniciada, sendo de inteira responsabilidade do
proprietário e profissionais envolvidos, a eventual adequação da obra à
legislação e normas técnicas.

§ 4º - Escoado o prazo para decisão de processo relativo a emissão de
Certificado de Conclusão, a obra poderá ser utilizada a título precário,
responsabilizando-se Dirigente Técnico da Obra por evento decorrente da
falta de segurança ou salubridade.

PRAZOS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS

Art. 40 - O prazo para retirada de documentos será de 30 (trinta) dias a
contar da data da publicação do despacho de deferimento, após o qual
o processo será arquivado por abandono, sem prejuízo da cobrança de
taxas devidas. Este prazo poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias a
pedido do interessado.

Parágrafo Único: Arquivado o processo, o documento inicialmente
requerido poderá ser retirado, mantendo-se, para efeito de sua validade,
a contagem de tempo a partir da data de publicação do despacho de
deferimento do pedido inicial.

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

Art. 41 - Poderão ser estipulados pelo Executivo, procedimentos
diferenciados e prazos menores para exame de processos relativos ao
licenciamento de:

a)Edificações geradoras de tráfego ou de impacto ambiental, conforme
legislação federal;
b)Obras que, por sua natureza, admitam procedimentos simplificados.

VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA OBRA

Art. 42 - Toda obra poderá ser vistoriada pela Municipalidade, devendo o
servidor municipal incumbido desta atividade ter garantido livre acesso ao
local.

Art. 43 - Deverá ser mantido no local da obra o documento que comprove
a regularidade da atividade edilícia em execução, sob pena de
intimação e atuação nos termos deste Código e na reforma da legislação
pertinente vigente.

Art. 44 - O Dirigente Técnico da Obra deverá comunicar e licenciar toda e
qualquer alteração introduzida durante a execução da obra.

Art. 45 - Constatada irregularidade na execução da obra pela inexistência
dos documentos necessários, pelo desvirtuamento da atividade edilícia
como indicada, autorizada ou licenciada, ou pelo desatendimento de
qualquer das disposições deste Código, o proprietário e o Dirigente
Técnico da Obra serão intimados e autuados nos termos deste Código e
legislação vigente.

§ 1º -  Havendo risco à segurança, o embargo será imediato.

§ 2º -  Durante o embargo só será permitidas a execução dos serviços
indispensáveis à segurança do local e a eliminação das infrações e
subsequente liberação da obra.

§ 3º -  Só cessará o embargo com a regularização da obra, pagas as
multas devidas.

§ 4º -  De qualquer ação fiscal caberá recurso à autoridade competente.

Art. 46 - Verificado o prosseguimento dos trabalhos em desrespeito ao
embargo, será expedido auto de infração. O embargo é motivado pela
inexistência de planta aprovada e/ou Alvarás, e também pela existência
de risco à segurança da obra em execução.

Parágrafo Único: O proprietário ou o possuidor de imóvel que apresente
perigo de ruína, independente de intimação e assistido por profissional
habilitado, poderá dar início imediato a obra de emergência,
comunicando por escrito a Prefeitura Municipal de Campinas, justificando
e informando a natureza dos serviços a serem executados.

Art. 47 - Após a lavratura do auto que trata o Art. anterior, o processo será
encaminhado para as providências policiais e judiciais cabíveis.

Parágrafo Único: O servidor municipal que lavrar a intimação e o auto de
infração, será responsável pela inexatidão dos dados que possam
prejudicar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

SUJEITO PASSIVO E PENALIDADES

Art. 48 - As multas serão aplicadas ao proprietário ou possuidor, cabendo
ainda ao Dirigente Técnico da obra, multa no valor de 80% (oitenta por
cento) do valor da multa devida ao proprietário ou possuidor do imóvel
objeto da autuação.

Art. 49 - As penalidades por inobservância às disposições deste Código,
referentes a imóveis de valor artístico ou histórico, preservados ou em
processo de preservação, serão aplicadas segundo o disposto em
legislação específica.

Art. 50 - A critério do Prefeito Municipal, após manifestações do órgão
técnico competente, poderá ser tolerada por prazo a ser determinado em
cada caso, a manutenção de partes das edificações que não se
enquadrarem nas disposições deste Código e da LUOS -- Lei de Uso e
Ocupação do Solo, nas seguintes condições:

a)Fiquem, as partes a serem preservadas, excluídas do Certificado de
Conclusão da Obra;
b)Caracterizem-se como edificações transitórias;
c)Sejam adequadas ao uso a que se destinam.

Parágrafo Único: Sobre todas as partes das edificações referidas no
"caput" deste Art., incidirão todos os tributos municipais cabíveis, devendo
o IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano incidir progressivamente, à base
de 100% (cem por cento) por ano de tolerância das mesmas.

Art. 51 - Além de outras penalidades previstas neste Código, os profissionais
infratores das disposições da legislação edilícia ficam sujeitos à suspensão
do registro no Município:

I - pelo prazo de 03 (três) a 6 (seis) meses:

a)Quando apresentarem desenhos em evidente desacordo com o local
ou falsearem informações sobre medidas e cotas;
b)Quando executarem as obras em desacordo com o projeto aprovado,
sem a necessária comunicação à Prefeitura;
c)Quando modificarem os projetos aprovados, introduzindo-lhes alterações
que impeçam a sua adequação à legislação vigente;
d)Quando ficar evidenciada a não prestação de serviços assumidos,
como responsáveis pela execução de obras;

II - Pelo prazo superior a 06 (seis) meses a 01 (um) ano, na reincidência de
quaisquer das faltas discriminadas no inciso I.

§ 1º -  Será de responsabilidade do Secretario de Obras e Serviços Públicos
a aplicação das penalidades previstas no inciso I, sendo de competência
do Prefeito Municipal aquelas referentes ao inciso II.

§ 2º -  Quaisquer das penalidades previstas neste Art. somente poderão ser
aplicadas após manifestação da Comissão Permanente de Aplicação da
Legislação Edilícia do Município de Campinas - CPLE, devendo a decisão
do Secretário de Obras e Serviços Públicos ou do Prefeito Municipal ser
publicada no Diário Oficial do Município e comunicada, através de ofício,
ao CREAA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

§ 3º -  Enquanto perdurar o prazo suspensivo, o profissional não poderá
requerer a aprovação de novos projetos e nem responder pela direção
técnica da obra objeto de sua suspensão, ficando facultado ao
proprietário da mesma a continuidade da construção, desde que,
apresente novo responsável técnico e sane as irregularidades.

CONDIÇÕES GERAIS DE IMPLANTAÇÃO

Art. 52 - Além do atendimento às disposições previstas na LUOS e dos
afastamentos em relação às águas correntes ou dormentes, faixas de
domínio público de rodovias e ferrovias, linhas de alta tensão, dutos e
canalizações, a implantação de qualquer edificação no lote deverá
respeitar as normas previstas neste Código de modo a minimizar sua
interferência sobre as edificações vizinhas.

Parágrafo Único: As normas constantes relativas à higiene, salubridade,
conforto e segurança da edificação, deverão ser respeitadas quando
implicarem na qualidade de vida das edificações vizinhas e da
comunidade.

Art. 53 - A edificação, no todo ou em parte, que possuir, junto às divisas,
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altura superior a 9,00 m (nove metros) medidos a partir da conformação
original do terreno, ficará condicionada, a partir dessa altura, a
afastamento mínimo de 3,00 m (três metros) no trecho em que ocorrer tal
situação.

§ 1º -  A edificação situada em zona para qual a LUOS -- Lei de Uso e
Ocupação do Solo, exige afastamento em relação às suas divisas não
poderá possuir,  altura superior a 2,50 m (dois metros e cinqüenta
centímetros), medidos a partir do piso que se apresentar mais alto e altura
mínima igual a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros). 

§ 2º -  O disposto no "caput" deste Art. não se aplica à edificação situada
em zona para a qual haja expressa dispensa, pela LUOS -- Lei de Uso e
Ocupação do Solo, de recuos e afastamentos.

Art. 54 - Os elementos que apresentarem superfície vazada,
uniformemente distribuída, inferior a 80% (oitenta por cento) de sua
superfície total, serão considerados como elementos opacos e, como tais,
considerados como integrantes do conjunto edificado do imóvel para fins
do disposto na presente seção.

§ 1º -  Incluem-se no disposto no presente Art., dentre outros, os gradis, os
muros vazados e as pérgolas.

§ 2º -  É livre a utilização de elementos que apresentarem superfície
vazada uniformemente distribuída igual ou superior a 80% (oitenta por
cento) de sua superfície total.

Art. 55 - Para os terrenos edificados ou não, a construção de muro de
fecho ou similares em suas divisas, obedecerá, também, Lei específica. 

Art. 56 - Nos cruzamentos dos logradouros públicos deverá ser previsto
canto chanfrado de 3,50 (três metros e cinqüenta centímetros) normal à
bissetriz do ângulo formado pelo prolongamento dos alinhamentos, salvo
se tal concordância tiver sido fixada de forma diversa em arruamento ou
plano de melhoramento público.

Parágrafo Único: Em zonas sujeitas a diretrizes urbanísticas próprias para as
quais haja expressa dispensa da observância dos recuos previstos na
LUOS, será admitido o avanço sobre o canto chanfrado da parte da
edificação que se situar a altura superior a 3,00 m (três metros) do passeio.

Art. 57 - Respeitados os limites indicados para cada caso, é livres a
implantação e execução, ainda que em recuos, afastamentos ou
espaços exigidos por este Código ou pela LUOS -- Lei de Uso e Ocupação
do Solo, de:

Saliências floreiras e ornatos com avanço máximo de 0,40 m (quarenta
centímetros);
Beirais com avanço máximo de 1,00 m (um metro);
Piscinas descobertas.

Art. 58 - Respeitados os limites indicados individualmente para cada caso,
e os limites coletivos indicados nos parágrafos do presente Art., é livre a
execução, ainda que em recuos, afastamentos ou espaços exigidos por
este Código, ou pela LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do Solo, de:

I - Pérgolas cujas nervuras tenham altura máxima de 0,60 cm (sessenta
centímetros) e ocupem até 15% (quinze por cento) da área contida em
seu perímetro;

II - Ligação coberta entre o logradouro e a edificação, ou ligando blocos
entre si, aberta lateralmente e com largura máxima de 3,00 m (três metros);

III - Abrigos de gás, guarda de lixo e guarita de segurança.

§ 1º -  A execução, individual ou em conjunto destes elementos, deverá
respeitar as seguintes disposições:

a)Não poderá ocupar área superior à porcentagem "P" da área não
ocupável do terreno fixada pela LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do Solo,
obtida pela fórmula:

P = 500  S
     S            Sendo ‘‘S’’ área do terreno;
b)Respeitada a porcentagem ‘‘P’’ máxima obtida, não poderá ocupar
mais de 60% (sessenta por cento) da faixa de recuo em que se situarem.

§ 2º -  Será considerado como parte integrante da edificação, para efeito
deste Código e dos índices da LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do Solo,
tudo aquilo que ultrapassar os limites previstos neste Art. e no parágrafo
anterior.

Art. 59 - Em atendimento ao Código Civil Brasileiro, deverá ser observado
que:

a)Nenhuma abertura poderá estar voltada para a divisa do lote e dela
distar menos de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros), exceto divisa
com logradouro;
b)Haverá previsão para passagem de canalização de águas pluviais
provenientes de lotes a montante.

Art. 60 - Fica permitida a implantação de coberturas, toldos ou similares no
recuo, em locais de atividade comercial, prestação de serviços ou
institucional, desde que:

I -- Sejam compostos de materiais removíveis, tais como: ferro, alumínio,
plástico, vidro, acrílico, policarbonato, madeira, tecidos ou similares;
II -- Não haja possibilidade de circulação ou permanência sobre os
mesmos;
III -- As coberturas não despejem águas pluviais, através de beiral, sobre o
passeio público e lote vizinho e;
IV - Não acarretem prejuízos ao atendimento das exigências da Lei.

§ 1º -  As coberturas, toldos ou similares de que trata o ‘‘caput’’ serão
consideradas edificações transitórias e não serão permitidas nas zonas 4, 8
e 18 definidas pela Lei do Zoneamento.

§ 2º -  Nas zonas de uso 6 e 7 somente será permitida a implantação de
coberturas, toldos ou similares na faixa de recuo para acesso à edificação
com largura de 1, 50 m (um metro e cinqüenta centímetros).

§ 3º -  Na hipótese de desapropriação, o proprietário não fará jus a
qualquer valor indenizatório relativo a esse tipo de edificação.

§ 4º -  Os interessados deverão protocolar, na Prefeitura, requerimento,
com as respectivas plantas, para obterem a devida autorização para a
implantação.

Art. 61 - Fica permitida a implantação de coberturas, toldos ou similares no
passeio, para acesso protegido, em locais de atividade comercial, de
prestação de serviços ou institucional, desde que, sejam compostos de
materiais removíveis, tais como: ferro, alumínio, plástico, vidro, acrílico,
policarbonato, madeira, tecidos ou similares.

§ 1º -  As coberturas, toldos ou similares de que trata o ‘‘caput’’ serão
consideradas edificações transitórias que não serão computadas como
áreas construídas para fins fiscais.

§ 2º -  Os interessados deverão protocolar na Prefeitura Municipal de
Campinas, requerimento com as respectivas plantas a fim de obterem a
devida autorização para a implantação, pagando uma taxa especial de
uso anual de 250 UFIC’s (Unidade Fiscal de Campinas).

§ 3º -  Na hipótese de desapropriação o proprietário não fará jus a
qualquer valor indenizatório, bem como ficará obrigado a remover de
imediato a cobertura quando for intimado pelo Município.

Art. 62 - A autorização para implantação de coberturas, toldos ou similares
no recuo ou no passeio, será concedida mediante parecer
circunstanciado dos órgãos técnicos da Prefeitura Municipal, levando-se
em consideração critérios urbanística que visem a preservação estética e
paisagística da cidade.

MÉTODO DE AREJAR E INSOLAR UMA EDIFICAÇÃO

Art. 63 - O arejamento da edificação e a insolação de seus
compartimentos deverão ser proporcionados por uma das seguintes
opções, em razão da volumetria apresentada:

a)Recuos obrigatórios previstos na LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do Solo;
b)Áreas livres internas do lote;
c)Espaços dos logradouros;
d)Faixa de arejamento ‘‘A’’;
e)Espaço de insolação ‘‘I’’;
f)Arejamento indireto;
g)Alternativa que garanta desempenho equivalente ou superior aos
métodos previstos neste Código.

Parágrafo Único: As reentrâncias em fachadas, com largura igual ou
superior a uma vez e meia sua profundidade, serão integradas ao espaço
lindeiro.

VOLUME DA EDIFICAÇÃO

Art. 64 - A volumetria da edificação, que determinará os afastamentos
necessários ao arejamento e insolação, será obtida em razão da altura
apresentada pelos andares a partir:

a)Do desnível ‘‘d’’, medido em metros, de piso a piso entre pavimentos
consecutivos;
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b)Do índice volumétrico ‘‘v’’ de cada andar da edificação, cujo valor será
v = 1, se 2,00 m  d  3,00 m;
v = 1 + 1/3 (d-2), se d  2,00 m;
v = 1 + 1/3 (d-3), se d  3,00 m;
c)Dos índices volumétricos ‘‘Vp’’ (parcial) e ‘‘Vt’’ (total) da edificação,
determinados pela somatória, parcial ou total, dos índices ‘‘v’’ dos andares
considerados.

§ 1º -  Quando se tratar de andar único ou de cobertura, o desnível ‘‘d’’
será o pé direito do andar;

§ 2º -  Quando o piso ou o teto for inclinado, o desnível ‘‘d’’ será
considerado como a média da altura do andar.

Art. 65 - Os volumes que uma edificação poderá apresentar são:

a)Volume inferior -- o volume cujo índice volumétrico ‘‘Vp’’ ou ‘‘Vt’’, obtido a
contar do piso do pavimento térreo, não ultrapasse o valor 3 (três);
b)Volume Superior -- o volume cujo índice volumétrico ‘‘Vp’’ ou ‘‘Vt’’, obtido a
contar do piso do pavimento térreo, ultrapasse o valor 3 (três).

AREJAMENTO E INSOLAÇÃO DO VOLUME INFERIOR

Art. 66 - Os compartimentos situados no Volume Inferior, ou em andares
abaixo do pavimento térreo, terão arejamento e insolação naturais
proporcionados por:

a)Espaços constituídos pelos recuos obrigatórios previstos na LUOS;
b)Espaço livre dos logradouros públicos, quando a LUOS admitir
Implantação de edificação no alinhamento;
c)Espaços livres internos aos lotes que possuírem área mínima de 9,00 m2
(nome metros quadrados), e largura mínima de 1,50 m (um metro e
cinqüenta centímetros).

AREJAMENTO DO VOLUME SUPERIOR -- FAIXA DE AREJAMENTO‘‘A’’

Art. 67 - O volume Superior de uma edificação deverá ser sempre
contornado por uma faixa de arejamento ‘‘A’’, livre de qualquer
interferência, destinado ao arejamento da edificação e de seu entorno,
independentemente da existência de aberturas, cuja dimensão será
expressa em metros e obtido pela fórmula:
A = 3 + 0,35 (Vt -- 14),
respeitada a dimensão mínima de 3,00 m (três metros).

§ 1º -  A faixa ‘‘A’’ não poderá ser reduzida ou desatendida quando da
aplicação de solução alternativa de arejamento e insolação;

§ 2º -  O coroamento das edificações, as torres em geral e as chaminés,
isoladas ou não, bem como as caixas d’água isoladas, deverão observas
as faixas ‘‘A’’;

§ 3º -  O disposto neste Capitulo não se aplica a fachada voltada para
divisa ou alinhamento para a qual haja expressa dispensa, pela LUOS -- Lei
de Uso e Ocupação do Solo, da observância de recuo ou afastamento
em relação à divisa considerada.

Art. 68 - Será permitido o escalonamento da faixa ‘‘A’’ considerando-se, no
cálculo parcial, o índice volumétrico ‘‘Vp’’ obtido a contar do piso do
andar térreo até o andar considerado, inclusive.

Parágrafo Único: O atiço deverá observar, no mínimo, a faixa ‘‘A’’,
necessária ao andar mais elevado da edificação.

Art. 69 - A faixa ‘‘A’’ não poderá ultrapassar as divisas do lote nem poderá
interferir com as faixas ‘‘A’’ de outra edificação do mesmo lote.

Parágrafo Único: Será admitido o avanço de 20% (vinte por cento) da
largura da faixa ‘‘A’’ sobre o logradouro público em até 1/3 (um terço) da
largura deste, desde que o avanço seja acrescido à faixa ‘‘A’’ lindeira à
face oposta da edificação, caracterizando o deslocamento da
edificação em direção ao mesmo.

INSOLAÇÃO DO VOLUME SUPERIOR -- ESPAÇO DE INSOLAÇÃO ‘‘I’’

Art. 70 - Os compartimentos situados no Volume Superior que, em razão da
classificação, necessitem de condições privilegiadas de arejamento e
insolação naturais, deverão ser insolados por um espaço ‘‘I’’, livre de
qualquer interferência, fronteira às aberturas (janelas) de tais
compartimentos. 

Art. 71 - O espaço ‘‘I’’, cujo valor será expresso em metros, deverá ser
dimensionado de forma a conter um semicírculo de raio ‘‘I’’, obtido pela
fórmula:
I = 3 + 0,70 (Vt -- 8),

respeitado o raio mínimo de 3,00 m (três metros) cujo centro deverá estar
situado em plano vertical que contenha, em projeção horizontal, no
mínimo um ponto da fachada.

Parágrafo Único: Será integrado ao espaço ‘‘I’’ o espaço contado a partir
do limite do semicírculo que apresente profundidade:

a)Igual ao recuo a edificação;
b)Igual à distância entre a edificação e a faixa ‘‘A’’ de outra edificação do
mesmo lote.

Art. 72 - Será permitido o escalonamento do espaço ‘‘I’’, considerando-se,
neste cálculo parcial, o índice volumétrico ‘‘Vp’’ obtido a contar do piso do
andar mais baixo a ser insolado, independentemente do volume em que
se situe, até o andar considerado, inclusive.

Parágrafo Único: O atiço não poderá interferir no espaço ‘‘I’’ necessário ao
andar mais elevado da edificação.

Art. 73 - O espaço ‘‘I’’, não poderá ultrapassar as divisas do lote nem
poderá interferir com as faixas ‘‘A’’ de outra edificação do mesmo lote.

Parágrafo Único: Será admitido avanço de 20% (vinte por cento) do raio ‘‘I’’
sobre logradouro público em até 1/3 (um terço) da largura deste.

AREJAMENTO INDIRETO

Art. 74 - Os compartimentos que não necessitarem de arejamento e
insolação privilegiados, poderão ser arejados por:

a)Poço descoberto;
b)Duto de exaustão vertical;
c)Duto de exaustão horizontal;
d)Meios mecânicos.

Art. 75 - O poço descoberto deverá ter:

a)Área mínima ‘‘AP’’ obtida pela fórmula:
AP = 4 + 0,40 (Hp -- 9),
respeitada a área mínima de 4,00 m2 (quatro metros quadrados), onde
‘‘HP’’ é a altura total das paredes dos compartimentos servidos pelo poço,
não sendo admitido escalonamento;

b) relação mínima de 2: 3 entre os lados.

Art. 76 - O duto de exaustão vertical deverá ter:

a)Seção transversal capaz de conter um círculo de 0,40 cm (quarenta
centímetros) de diâmetro;
b)Tomada de ar exterior em sua base, diretamente para andar aberto ou
por duto horizontal com a mesma área útil do duto vertical, e saída de ar
situada a no mínimo 1,00 m (um metro) acima da cobertura.

Art. 77 - O duto de exaustão horizontal deverá ter:

a)Área mínima de 0,40 m2 (quarenta decímetros quadrados) observada a
dimensão mínima de 0,20 cm. (vinte centímetros);
b)Comprimento máximo de 5,00 m (cinco metros) quando houver uma
única comunicação direta com o exterior;
c)Comprimento máximo de 15,00 m (quinze metros) quando possibilitar
ventilação cruzada pela existência, em faces opostas, de comunicações
diretas para o exterior.

Art. 78 - Os meios mecânicos deverão ser dimensionados de forma a
garantir quatro renovações por hora, do volume de ar do compartimento.

AREJAMENTO E INSOLAÇÃO ALTERNATIVA

Art. 79 - Poderão ser propostas soluções alternativas, visando o arejamento
e a insolação da edificação, desde que, respeitada a faixa ‘‘A’’ e
comprovado desempenho, no mínimo, similar ao obtido quando
atendidas as disposições deste Código.

OBRAS JUNTO À REPRESAS, LAGOS E CURSOS D’ÁGUA EM GLEBAS NÃO
LOTEADAS.

Art. 80 - Além de observarem as diretrizes urbanísticas estabelecidas pela
Prefeitura Municipal de Campinas e as legislações Estadual e Federal, as
obras junto à represas, lagos, lagoas, rios, córregos, fundos de vale, faixa
de escoamento de águas pluviais, galerias ou canalizações, deverão
conter inundações e permitir o livre escoamento das águas.

Art. 81 - Deverão ser observados recuos, de forma a constituir faixa de
servidão não edificável, nas seguintes situações:
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a)Para galeria ou canalização existente, de uma vez e meia a largura da
benfeitoria, observando o mínimo de 1,50 m (um metro e cinqüenta
centímetros) a contar de seu eixo, de ambos os lados;
b)Para córregos, em que não haja previsão de vias marginais ou faixas de
preservação, de 3,00 m (três metros) no mínimo, de suas margens;
c)Para fundos de vale ou faixa de escoamento de águas pluviais, de 2,00
m (dois metros) no mínimo, a contar do eixo da linha de maior
profundidade, em ambos os lados;
d)Para represas, lagos e lagoas, de 15,00 m (quinze metros) no mínimo, de
sua margem.

§ 1º -  Em função do dimensionamento da bacia hidrográfica e topografia
local, o órgão municipal competente poderá fixar recuo superior ao
estabelecido no Código.

§ 2º -  O fechamento dos lotes não poderá impedir o escoamento das
águas nem as operações de limpeza e manutenção do espaço de
servidão.

Art. 82 - A implantação da obra pretendida poderá ser condicionada à
execução de benfeitorias indispensáveis à estabilidade ou saneamento
locais.

MOVIMENTO DE TERRA

Art. 83 - Qualquer movimento de terra deverá ser executado com devido
controle tecnológico, a fim de assegurar a estabilidade, prevenir erosão e
garantir a segurança dos imóveis e logradouros limítrofes.

Parágrafo Único: O aterro que resultar em altura superior a 9,00 m (nove
metros), medidos a partir da conformação original do terreno, ficará
condicionado, a partir desta altura, a afastamento mínimo de 3,00 m (três
metros) no trecho em que ocorrer tal situação.

DO IMÓVEL ATINGIDO POR PLANO DE MELHORAMENTO PÚBLICO.

Art. 84 - A implantação de edificação em imóvel atingido por plano de
melhoramento público e sem decretação de utilidade pública em vigor,
será permitida pela Prefeitura Municipal de Campinas, observado o
disposto neste Código e na LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Parágrafo Único: Considera-se como totalmente atingido o imóvel:

a)Cujo remanescente não possibilite a execução de edificação que
atenda ao disposto neste Código e na LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do
Solo;
b)No qual, por decorrência de nova situação de nivelamento do
logradouro, seja dificultada a implantação de edificação, a juízo da
Prefeitura Municipal de Campinas.

Art. 85 - A implantação de edificação em imóvel totalmente atingido por
plano de melhoramento público e com decretação de utilidade pública
em vigor, será permitida pela Prefeitura Municipal de Campinas, a título
precário e observado o disposto neste Código e na LUOS -- Lei de Uso e
Ocupação do Solo, não sendo devida ao proprietário qualquer
indenização pela benfeitoria ou acessão quando da execução do
melhoramento público.

Art. 86 - A implantação de edificação em imóvel parcialmente atingido
por plano de melhoramento público, aprovado por lei e sem decretação
de utilidade pública em vigor, aplicam-se as seguintes disposições:

a)A edificação nova e as novas partes de edificação existente na reforma
com aumento de área, deverão atender aos recuos mínimos obrigatórios,
à taxa de ocupação e ao coeficiente de aproveitamento estabelecido
pela LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do Solo, em relação ao lote original.
b)A edificação projetada deverá observar soluções que garantam, após a
execução do plano de melhoramento público, o pleno atendimento pela
edificação remanescente, das disposições previstas na LUOS -- Lei de Uso
e Ocupação do Solo, em relação ao lote resultante de desapropriação.

Parágrafo Único: Observadas as disposições deste Art., a execução de
edificação na faixa a ser desapropriada de imóvel parcialmente atingido
por plano de melhoramento público em vigor, poderá ser permitida pela
Prefeitura Municipal de Campinas, a título precário, não sendo devida ao
proprietário qualquer indenização pela benfeitoria ou acessão quando da
execução do melhoramento público.

Art. 87 - Fica assegurado ao proprietário de imóvel que doar a Prefeitura
Municipal de Campinas, a parcela necessária à execução de
melhoramento, o direito de, no cálculo do coeficiente de aproveitamento,
acrescer a área doada à área remanescente; nestas condições, a
implantação do projeto far-se-á unicamente, sobre a área remanescente.

CONDIÇÕES GERAIS

Art. 88 - As exigências constantes deste Código, relativas às disposições
construtivas da edificação e instalação de equipamentos consideradas
essenciais à circulação e a segurança de seus ocupantes visam, em
especial, permitir a evacuação da totalidade da população em período
de tempo previsível e com as garantias necessárias de segurança, na
hipótese de risco.

Art. 89 - Para efeito desta Seção, a altura da edificação será tomada
como pelo desnível real entre o pavimento do andar de saída da
edificação (fuga) e o pavimento do andar mais elevado, excluído o ático.

ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO

Art. 90 - Consideram-se espaços de circulação as escadas, as rampas, os
corredores e os vestíbulos, que poderão ser de uso:

a)Privativo -- os situados no interior de uma unidade residencial e os de
acesso a compartimentos de uso limitado em edificação destinada a
qualquer uso, devendo observar a largura mínima de 0,80 cm (oitenta
centímetros).
b)Coletivo -- os destinados a uso público ou coletivo, devendo observar a
largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros).

§ 1º -  Será considerada restrita a escada privativa que sirva de acesso
secundário em unidade residencial, ou de acesso a depósito ou
instalação de equipamento em edificação destinada a qualquer uso,
observada a largura mínima de 0,60 cm (sessenta centímetros) e desnível
a vencer igual ou superior a 3,24 m (três metros e vinte e quatro
centímetros).

§ 2º - Serão considerados de uso privativo os espaços de circulação de
edificação destinada a uso não residencial que possua:

a) Área construída menor ou igual a 250,00 m2 (duzentos e cinqüenta
metros quadrados);
b) Altura menor ou igual a 6,00 m (seis metros);
c)Lotação menor ou igual a 100 (cem) pessoas.

§ 3º - Será considerada de segurança a escada coletiva para o
escoamento da população em condições especiais de segurança,
desde que, atendam os requisitos necessários para tal.

ESCADAS

Art. 91 - Os degraus das escadas deverão apresentar altura ‘‘a’’ (espelho) e
largura ‘‘I’’ (piso) dispostos de forma a assegurar passagem com altura livre
de 2,00 m (dois metros), respeitando as seguintes dimensões:

a)Escada Privativa Restrita:
 a  0,20 m, I  0,20 m;
b)Escada Privativa:
a  0,19 m, I  0,25 m;
c)Escada Coletiva:
a  0,18 m, I  0,27 m;

§ 1º -  Os pesos dos degraus das escadas coletivas de segurança não
poderão apresentar qualquer tipo de saliência;

§ 2º -  Na escada em curva, a largura ‘‘I’’ do piso dos degraus será medida
a partir do perímetro interno da escada, a uma distância de:

a) 0,35 cm (trinta e cinco centímetros) se privativa restrita;
b) 0,50 cm (cinqüenta centímetros) se privativa;
c) 1,00 m (um metro) se coletiva.

§ 3º -  As escadas privativas e as coletivas em curva não serão
consideradas para o cálculo do escoamento da população.

Art. 92 - Será obrigatório patamar intermediário sempre que:

a)Desnível a vencer seja superior a 3,24 m (três metros e vinte e quatro
centímetros), ou;
b)Haja mudança de direção em escada coletiva de segurança.

Parágrafo Único: O patamar não poderá ter dimensão inferior a:

a)0,80 cm (oitenta centímetros), quando em escada coletiva;
b)1,20 m (um metro e vinte centímetros), quando em escada coletiva sem
mudança de direção;
c)À da largura da escada, se coletiva e haja mudança de direção,
projetada de forma a respeitar o fluxo de pessoas.

Art. 93 - As escadas deverão dispor de corrimão, instalado entre 0,75 cm
(setenta e cinco centímetros) e 0,85 cm (oitenta e cinco centímetros)
acima da superfície (piso) do degrau, conforme as seguintes
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especificações:

a)Apenas de um lado, para escada com largura inferior a 1,20 m (um
metro e vinte centímetros);
b)De ambos os lados, para escada com largura igual ou superior a 1,20 m
(um metro e vinte centímetros);
c)Intermediário, quando a largura for igual ou superior a 2,40 m (dois
metros e quarenta centímetros), de forma a garantir largura mínima de
1,20 m (um metro e vinte centímetros) para cada lance.

Parágrafo Único: Para auxílio dos deficientes visuais, os corrimãos das
escadas coletivas deverão ser contínuos nos lances, prolongando-se por
pelo menos 0,10 cm (dez centímetros), além do início do término do lance
da escada.

ESCADAS COLETIVAS DE SEGURANÇA

Art. 94 - A escada coletiva de segurança poderá ser:

a)Comum (tipo I);
b)Protegida (tipo II)
c)Enclausurada (tipo III);
d)À prova de fumaça (tipo IV).

§ 1º -  Será de 3 (três) espelhos o lance mínimo das escadas coletivas de
segurança;

§ 2º -  A escada coletiva de segurança será descontínua no andar de
saída (fuga) de forma a orientar o usuário ao exterior.

§ 3º -  A escada coletiva de segurança deverá possuir iluminação artificial
com funcionamento automático para o caso de falta de energia.  

Art. 95 - A escada comum (tipo I) terá elementos com resistência a fogo
RF-120 (paredes e piso).

Art. 96 - A escada protegida (tipo II) terá elementos com resistência a fogo
RF-120 (paredes e piso) e RF-30 (portas) e será dotada de ventilação
permanente para espaço exterior ou duto de exaustão vertical.

§ 1º -  A abertura de ventilação terá largura mínima de 1,20 m (um metro
e vinte centímetros) e área mínima efetiva de 0,70 m (setenta decímetros
quadrados) quando voltada para duto, ou de 0,85 m2 (oitenta decímetros
quadrados) quando voltada para o exterior;

§ 2º -  O duto de ventilação vertical deverá ter dimensões mínimas de 1,20
m (um metro e vinte centímetros) de largura e 0,70 m2 (setenta decímetros
quadrados) da área de sua secção transversal.

§ 3º -  As portas de resistência RF-30 poderão se as de acesso às unidades
ou compartimentos situados nos corredores que dão aceso à escada.

Art. 97 -- A escada enclausurada (tipo III) terá elementos com resistência ao
fogo RF-120 (paredes e piso) e RF-60 (portas), e será isolada de qualquer
outro espaço interno da edificação.

§ 1º -  A iluminação natural se houver, será feita por caixilho fixo com área
máxima de 0,50 m2 (cinqüenta decímetros quadrados) que observe
afastamento mínimo de 3,00 m (três metros) de qualquer outra abertura
da edificação, e de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) da divisa
do lote;

§ 2º -  O espaço coletivo de acesso à escada será dotado de ventilação
permanente para espaço exterior ou duto de exaustão vertical,
observadas as condições previstas nos parágrafos 1º e 2º do Art. anterior.

Art. 98 - A escada à prova de fumaça (tipo IV), terá elementos com
resistência ao fogo RF-120 (paredes  e pisos) e RF-60 (portas) e
comunicar-se-á, exceto no andar de saída da edificação (fuga), com
outros ambientes da edificação exclusivamente por vestíbulo ventilado.

§ 1º -  A iluminação natural se houver, será feita por caixilho fixo com área
máxima de 0,50 m2 (cinqüenta decímetros quadrados), que observe
afastamento mínimo de 3,00 m (três metros) de qualquer outra abertura
da edificação, e de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) da divida
do lote.

§ 2º -  O vestíbulo terá dimensão mínima, maior ou igual à largura da
escada e será ventilado através de ventilação natural ou ventilação por
duto.

§ 3º -  A ventilação natural será garantida através de abertura voltada
para o exterior com área mínima efetiva de 0,85 m2 (oitenta e cinco
decímetros quadrados) e largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte
centímetros), que observe afastamento mínimo de 5,00 m (cinco metros)

de qualquer outra abertura da edificação, e de 3,00 m (três metros) da
divida do lote;

§ 4º -  A ventilação por duto será garantida por dutos destinados a entrada
de ar exterior e exaustão do ar interior, com as seguintes características:

a)Cada duto deverá possuir área mínima obtida pela fórmula:
Dt = 0,03 x Hd  respeitada a área mínima de 0,85 m2 (oitenta e cinco
decímetros quadrados), onde Hd é a altura total do duto, não sendo
permitido escalonamento;
b)Seção transversal mínima de 0,70 cm (setenta centímetros) por 1,20 m
(um metro e vinte centímetros);
c)A comunicação entre cada duto e o vestíbulo será feita através de
abertura com área mínima efetiva de 0,70 m2 (setenta decímetros
quadrados);
d)Paredes com resistência RF -- 120
e)O duto de entrada de ar exterior deverá ser aberto em sua extremidade
inferior e fechado em sua extremidade superior;
f)O duto de entrada de ar exterior terá saída de ar situada a 1,00 m (um
metro), no mínimo, acima da cobertura contígua ao duto.

§ 5º -  A exaustão forçada artificial será dimensionada de acordo com as
NBR (Norma Brasileira Registrada), garantindo seu funcionamento
automático no caso de falta de energia.

RAMPA

Art. 99 - A declividade máxima da rampa coletiva será de 12% (doze por
cento).

§ 1º -  Sempre que a declividade exceder a 6% (seis por cento), o piso
será revestido com material antiderrapante.

§ 2º -  Poderá ser aceita rampa com declividade superior à prevista neste
Art., desde que, a circulação vertical principal da edificação atenda aos
requisitos mínimos exigidos nesta seção.

Art. 100 - Para facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência
física, a edificação destinada a local de reunião com população superior
a 100 (cem) pessoas ou a qualquer outro uso com população superior a
600 (seiscentas) pessoas será, obrigatoriamente, dotada de rampa com
largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) para vencer
eventual desnível entre o logradouro público ou área externa e o
pavimento do andar de ingresso. 

§ 1º -  Internamente, a rampa poderá ser substituída por elevadores ou
meios mecânicos especiais.

§ 2º -  No início e término da rampa, o piso deverá ter tratamento
diferenciado, para orientação de pessoas portadoras de deficiência
visual.

POPULAÇÃO

Art. 101 - Considera-se população de uma edificação o número de seus
usuários, calculado na dependência de sua área e utilização.

Art. 102 - A população de uma edificação, ou parte desta, representa o
número provável de seus usuários, calculada, tomando-se a área útil por
pessoa em relação à sua destinação, a saber:

a)Habitação.............................................................................15,00 m2;
b)Comércio e Serviço
b.1 -- setores com acesso ao público.....................................5,00 m2;
b.2 -- setores sem acesso ao público......................................7,00 m2;
b.3 -- circulação horizontal em Centros Comerciais...........5,00 m2.
c)Bares e Restaurantes
c.1 -- Freqüentadores em pé..................................................0,40 m2;
c.2 -- Freqüentadores sentados ............................................1,00 m2;
c.3 -- Demais áreas.................................................................7,00 m2.
d)Prestação de Serviços de Saúde
d.1 -- Atendimento e Internação............................................5,00 m2;
d.2 -- Espera e Recepção.........................................................2,00 m2;
d.3 -- Demais áreas..................................................................7,00 m2.
e)Prestação de Serviços de Educação
e.1 -- Salas de aula...................................................................1,50 m2;
e.2 -- Laboratórios, Oficinas..................................................4,00 m2;
e.3 -- Atividades não especificas e administrativas............15,00 m2.
f) Prestação de Serviços de Hospedagem...............................15,00 m2;
g )Prestação de Serviços Automotivos....................................30,00 m2;
h)Indústrias, Oficinas..............................................................9,00 m2;
i) depósitos.............................................................................30,00 m2;
j) Locais de Reunião
j.1 -- setor para público em pé ............................................0,40 m2;
j.2 -- setor para público sentado..........................................1,00 m2;

28 - Diário Oficial do Município Campinas, quinta-feira, 04 de abril de 2002



j.3 -- atividades não especificas ou administrativas..........7,00 m2.
k)rática de Exercício Físico ou Esporte
k.1 -- setor para público em pé ..........................................0,30 m2;
k.2 -- setor para público sentado .......................................0,50 m2;
k.3 -- outras atividades........................................................4,00 m2.

§ 1º -  As atividades não especificadas ou temporárias terão seu cálculo
de lotação estudado, caso a caso, conforme semelhança de outros usos.

§ 2º -  A área útil a ser adotada no cálculo representa a área bruta da
edificação, andar ou compartimento a ser considerado, excluindo-se
desta áreas correspondentes aos espaços de circulação efetivamente
utilizados para o escoamento da população, às instalações sanitárias, ao
estacionamento, a compartimento destinado à instalação de
equipamento, e ao atiço.

§ 3º -  Na edificação destinada a local de reunião ou a centro comercial,
não poderão ser excluídos os espaços destinados à circulação horizontal
com largura superior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros).

§ 4º -  Em casos especiais, a relação m2/pessoa poderá ser alterada,
desde que, devidamente fundamentada através de dados técnicos
constantes no projeto.

DIMENSIONAMENTO DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO COLETIVA

Art. 103 - Os espaços de circulação coletiva (vias de escoamento) são
constituídos por módulos de:

a)Corredores, rampas ou escadas, com largura livre de 0,55 cm
(cinqüenta e cinco centímetros);

b)Portas com vão livre de:

b.1 -- 0,80 cm (oitenta centímetros) -- um módulo;
b.2 -- 1,10 m (um metro e dez centímetros) -- dois módulos;
b.3 -- 1,70 m (um metros e setenta centímetros) -- três módulos;
b.4 -- 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) -- quatro módulos.

§ 1º -  Os corredores, rampas ou escadas serão constituídos de, no
mínimo, dois módulos.

§ 2º -  As portas serão de duas folhas quando o vão livre for superior a 1,20
m (um metro e vinte centímetros).

Art. 104 - Os módulos de escoamento serão quantificados em função do
pavimento de maior população, pela fórmula:

Nm = P/C, onde,

Nm é o número de módulos de escoamento;
P é a população a escoar;
C é o índice de capacidade de escoamento de um módulo, conforme o
uso da edificação e tipo do espaço a ser dimensionado.

§ 1º -  O número de módulos de escoamento "Nm", quando fracionário,
será igualado ao número inteiro imediatamente superior.

§ 2º -  Para a rampa descendente no sentido de escoamento, poderá
haver decréscimo de 2% (dois por cento) da largura calculada e, para a
rampa ascendente no sentido de escoamento, deverá haver acréscimo
de 10% (dez por cento) da largura calculada.

§ 3º -  No andar de saída da edificação (fuga), os espaços de circulação
serão dimensionados de acordo com a capacidade de escoamento das
escadas ou rampas a que dão continuidade, acrescida da população do
próprio andar que venha a utilizá-los.

TABELA
CAP. DE ESC.(nº de pes. / mód.)

USO DA EDIF. Corr. e Rampas Esc. Portas
Hab. e prest. de serv. de hosp. 60 45 100
Prestação de serviço de saúde 30 22 30
Locais de reunião 100 75 100
Outras destinações 100 60 100

CAPACIDADE DE ESCOAMENTO

Art. 105 - A capacidade dos elevadores, escadas rolantes ou outros
dispositivos de circulação por meios mecânicos, não será considerada
para efeito do cálculo de escoamento da edificação.

Art. 106 - Salvo em edificações residenciais, o espaço fronteiro à saída da
escada ou rampa terá dimensão mínima de uma vez e meia a largura
mínima necessária para a escada ou rampa.

Art. 107 - As portas deverão abrir no sentido da saída, e ao abrir, não
poderão reduzir as dimensões mínimas exigidas para a via de
escoamento.

DISPOSIÇÃO DE ESCADAS E SAÍDAS

Art. 108 - A distância horizontal máxima a ser percorrida até uma escada
ou saída da edificação, será estipulada conforme Tabela descrita abaixo:

Parágrafo Único: No recinto em que a distância de qualquer ponto até a
porta de acesso for inferior a 10,00 m (dez metros), a distância máxima
prevista na Tabela abaixo será calculada a partir da porta.

TABELA
dar Percurso Distância máxima (m) horizontal a percorrer

Espaço de circulação Coletiva
Normal c/Chuv. aut.

De saída da edifi. De qq pt até o ext. 45 68
Da escada até o exterior 25 38

Demais and. De qq pp até uma esc. 25 38

Art. 109 - No andar de saída da edificação (fuga), o número de saídas
para o exterior será no mínimo de uma para cada escada de segurança.

Art. 110 - O tipo e a quantidade mínima de escadas coletivas de
segurança serão determinadas na Tabela abaixo:

Parágrafo Único: Quando houver obrigatoriedade de mais de uma
escada, a distância entre seus acessos não poderão ser inferior a 10,00
(dez metros).

TABELA

COLUNA 1 - altura da edificação (m)
COLUNA 2 - número de andares da edificação
COLUNA 3 - quantidade necessária de escadas (mínimo)
COLUNA 4 - tipo de escada (mínimo)
COLUNA 5 - tipo de sistema de segurança (mínimo)

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA

Art. 111 - O andar onde houver compartimento com área superior a
400,00 m2 (quatrocentos metros quadrados), e situados em altura superior
a 9,00 m (nove metros), deverá dispor de uma das seguintes proteções,
destinadas a obstruir a propagação vertical do fogo:

a)As paredes externas dos andares deverão ter peitoril ou verga com altura
mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros), com resistência ao fogo
RF - 120, solidárias à estrutura da edificação;
b)Aba horizontal saliente 0,90 cm (noventa centímetros) da fachada, com
resistência ao fogo RF - 120, solidárias à estrutura da edificação.

Parágrafo Único: As proteções previstas neste item poderão ser substituídas
por outras soluções técnicas que, comprovadamente, dificultem a
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propagação do fogo e fumaça.

Art. 112 - As edificações destinadas ao uso não residencial com altura
superior a 60,00 m (sessenta metros) e as edificações destinadas ao uso
residencial familiar com altura superior a 80,00 m (oitenta metros), deverão
ser servidas por elevador para uso em emergência.

Parágrafo Único: O elevador para uso em emergência poderá ser um dos
elevadores da edificação, alimentado por gerador de energia
independente, e deverá dispor de dispositivo de manobra manual para
uso da Brigada de Incêndio ou do Corpo de Bombeiros.

SETOR DE INCÊNDIO

Art. 113 - Constitui-se em Setor de Incêndio o espaço da edificação com
área de até 2.000,00 m2 (dois mil metros quadrados) protegido por
paredes e piso com RF-120 e portas com RF-60.

Parágrafo Único: Constitui-se em Subsetor de Incêndio a subdivisão do
Setor de Incêndio com área de até 500,00 m2 (quinhentos metros
quadrados) protegido por paredes e piso com RF-60 e portas com RF-30.

Art. 114 - Será previsto Setor de Incêndio na edificação destinada a:

a)Comércio, educação ou tratamento de saúde com altura superior a
15,00 m (quinze metros);

b)Qualquer outro uso, exceto o residencial, com altura superior a 27,00 m
(vinte e sete metros).

§ 1º -  Constitui-se em Setores de Incêndio os compartimentos destinados a:

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Art. 115 - Considera-se Sistema de Segurança o conjunto de instalações e
equipamentos que entram em funcionamento no momento em que
ocorre uma situação de emergência.

Art. 116 - A edificação será dotada de Sistema de Segurança, do tipo
Básico ou do Tipo Especial, dimensionados e executados conforme o
disposto na Tabela especificada ao Art. 110º.

§ 1º - O Sistema Básico de Segurança será constituído por:

a)Iluminação de Emergência;
b)Sinalização de portas de saída;
c)Equipamentos móveis e semi-fixos, de operação manual para combate
a incêndio;

§ 2º -  O Sistema Especial de Segurança será constituído por:

a)Instalação de Sistema Básico;
b)Detecção e alarme de acionamento manual;
c)Equipamento fixo de combate a incêndio, com acionamento
automático ou não;
d)A compatibilidade dos sistemas de segurança deverá ser comprovada
mediante memorial técnico do Projetista e do Responsável Técnico.

§ 3º -  Poderão ser aceitas outras soluções técnicas adequadas à
condições de risco da edificação.

ELEVADORES DE PASSAGEIROS

Art. 117 - Nenhum equipamento mecânico de transporte vertical poderá
se constituir no único meio de circulação e acesso à edificação.

ELEVADORES

Art. 118 - Deverá ser servida por elevadores a edificação que apresente
desnível igual ou superior a 10,00 m (dez metros) entre o pavimento de
ingresso e o pavimento mais elevado, observado as condições seguintes:

a)No mínimo um elevador, em edificações com desnível de até 20,00 m
(vinte metros) entre o pavimento de ingresso e o piso do andar mais
elevado, por ele servido;

b)No mínimo dois elevadores, em edificações com desnível superior ao
estabelecido no item anterior.

§ 1º -  Não serão considerados o ático e o andar de cobertura destinado
a zeladoria ou andar superior privativo em unidade dúplex.

§ 2º -  Todos os andares deverão ser servidos, obrigatoriamente, pelo
mínimo de elevadores determinado neste Art., salvo os andares destinados
exclusivamente a estacionamento de veículos, que poderão ser servidos

por um único elevador.

Art. 119 - Com a finalidade de assegurar o uso por pessoas portadoras de
deficiência física, o único ou pelo menos um dos elevadores deverá:

a)Estar situado em local a eles acessível;
b)Estar situado em nível com o pavimento a que servir, ou ser interligado
ao mesmo por rampa;
c)Ter cabine com dimensões internas mínimas de 1,10 m (um metro e dez
centímetros);
d)Ter porta com vão de 0,80 m (oitenta centímetros);
e)Servir ao estacionamento em que esteja prevista vaga de veículo para
pessoa portadora de deficiência física.

Art. 120 - Os espaços de circulação fronteiros às portas dos elevadores,
em qualquer andar, deverão ter dimensão não inferior a 1,50 m (um
metro e cinqüenta centímetros), quando a abertura da porta interferir com
a circulação do andar.

Art. 121 - O hall de acesso deverá ser interligado à circulação vertical da
edificação por espaço de circulação coletiva, podendo os demais
elevadores Ter esta interligação garantida por espaço de circulação
privativa.

COMPARTIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO

Art. 122 - Os compartimentos e ambientes devem ser posicionados na
edificação de forma a proporcionar conforto ambiental, térmico, acústico
e proteção contra a umidade, obtida pelo adequado dimensionado do
espaço e correta emprego dos materiais das paredes, cobertura,
pavimento e aberturas, bem como das instalações e equipamentos.

Art. 123 - Os compartimentos das edificações classificar-se-ão em
"GRUPOS" em razão da função a que se destinam, recomendando-se o
dimensionamento mínimo e a necessidade de arejamento e insolação
naturais a seguir descritos, salvo disposição de caráter restritivo constante
de legislação própria.

Art. 124 - Classificar-se-ão no "GRUPO A" aqueles destinados a:

a)Repouso, em edificação destinada a habitação ou prestação de
serviços de saúde e educação;
b)Estar, em edificação destinada a habitação;
c)Estudo, em edificação destinada a habitação.

§ 1º -  O dimensionamento deverá respeitar os mínimos de 2,50 m (dois
metros e cinqüenta centímetros) de pé - direito e 8,00 m2 (oito metros
quadrados) de área e possibilitar a inscrição de um círculo com 2,00 m
(dois metros) de diâmetro no plano de piso; havendo mais de um
dormitório será permitido a um deles a área mínima de 6,00 m2 (seis
metros quadrados).

§ 2º -  Quando situados no volume superior estes compartimentos deverão
ser arejados e insolados pelo espaço de insolação "I".

Art. 125 - Classificar-se-ão no "GRUPO B" aqueles destinados a:

a)Repouso, em edificações destinadas a serviço de hospedagem;
b)Estudo, em edificação destinada a prestação de serviço de educação
até o nível de pré - primário;
c)Trabalho, reunião, espera e prática de exercício físico ou esporte, em
edificação em geral.

§ 1º -  O dimensionamento desses compartimentos deverá respeitar o
mínimo de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros) de pé - direito e
10,00 m2 (dez metros quadrados) de área e possibilitar a inscrição de um
círculo de 2,50 (dois metros e cinqüenta centímetros) de diâmetro.

§ 2º -  Quando situados no volume superior, estes compartimentos serão,
preferencialmente, arejados e insolados pelo espaço de insolação "I";

§ 3º -  Nos apartamentos com mais de um compartimento de estar e dois
de repouso será admitida a classificação, no "GRUPO B", dos demais
compartimentos usualmente classificados no "GRUPO A".

Art. 126 - Classificar-se-ão no "GRUPO C" aqueles destinados a:

a)Cozinhas, copas, lavanderias e vestiários.

§ 1º -  Classificar-se-ão dimensionamento deverá respeitar o mínimo de
2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros) de pé direito e possibilitar a
inscrição de um círculo de 1,40 m (um metros e quarenta centímetros).
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§ 2º -  Quando situados no volume superior, estes compartimentos
poderão ser arejados e insolados pela faixa de arejamento "A".

Art. 127 - Classificar-se-ão no "GRUPO D" aqueles destinados a:

a)As instalações sanitárias;
b)As áreas de circulação em geral;
c)Os depósitos com área igual ou inferior a 2,50 m2 (dois metros e
cinqüenta centímetros quadrados);
d)Qualquer compartimento que, pela natureza da atividade ali exercida,
deva dispor de meios mecânicos e artificiais de ventilação e iluminação.

§ 1º -  O dimensionamento desses compartimentos deverá obedecer ao
mínimo de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros) de pé - direito e
possibilitar a inscrição de um círculo de 0,80 cm (oitenta centímetros) de
diâmetro.

§ 2º -  Os compartimentos destinados exclusivamente a abrigar
equipamentos terão pé - direito compatível com sua função.

Art. 128 - Os compartimentos destinados a usos não especificados,
deverão obedecer às disposições constantes de legislação própria, a nível
Municipal, estadual e Federal.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Art. 129 - A edificação destinada a uso residencial deverá dispor de
instalações sanitárias nas seguintes quantidades mínimas:

a)Na unidade habitacional: uma bacia, um lavatório e um chuveiro;
b)Na área de uso comum de edificação multifamiliar: uma bacia, um
lavatório e um chuveiro, separados por sexo.

Art. 130 - A edificação destinada ao uso não residencial deverá dispor de
instalação sanitária quantificada em razão da população, em
quantidades recomendadas pelas normas técnicas aplicáveis.

§ 1º -  Neste cálculo serão descontadas da área bruta as áreas destinadas
à própria instalação sanitária e a garagem.

§ 2º -  Quando a população calculada exceder a 20 (vinte) pessoas
haverá, necessariamente, instalações sanitárias separadas por sexo,
distribuídas em decorrência da atividade desenvolvida e do tipo de
população predominante.

§ 3º -  Nos sanitários masculinos, 50% (cinqüenta por cento) das bacias
poderão ser substituídas por mictórios.

§ 4º -  O percurso real de qualquer ponto de uma edificação, exceto as
residenciais, a uma instalação sanitária, será no máximo, de 50,00 m
(cinqüenta metros), podendo se situar em andar contíguo ao considerado.

§ 5º -  Será obrigatória a previsão de, no mínimo, uma bacia e um
lavatório, junto a compartimento destinado a consumação de alimentos,
e situados no mesmo pavimento deste.

§ 6º -  Serão providas de antecâmara ou anteparo as instalações
sanitárias que derem acesso direto a compartimentos destinados ao
preparo ou consumação de alimentos.

§ 7º -  Quando, em razão da atividade desenvolvida, for prevista a
instalação de chuveiros, estes serão calculados na proporção de 01 (um)
para cada 20 (vinte) usuários.

§ 8º -  Será obrigatória a previsão de instalações sanitárias para pessoas
portadoras de deficiência física:

a)Em local de reunião cuja população exceda a 100 (cem) pessoas;
b)Em qualquer outro uso cuja população exceda a 600 (seiscentas)
pessoas.

Art. 131 - As instalações sanitárias serão dimensionadas em razão do tipo
de peças.

§ 1º -  Junto ao chuveiro será obrigatória a previsão de vestiário,
dimensionando à razão de 1,20 m2 (um metro e vinte decímetros
quadrados) para cada chuveiro, salvo em unidade habitacional.

§ 2º -  Os lavatórios e mictórios coletivos dispostos em cocho serão
dimensionados à razão de 0,60 cm (sessenta centímetros) por usuário.

TABELA

DIMENSIONAMENTO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
TIPO DE PEÇA DIMENSÃO MÍNIMA DA INSTALAÇÃO

Largura (m) Área (m2)
BACIA 0,80 1,00
LAVATÓRIO 0,80 0,64
CHUVEIRO 0,80 0,64
MICTÓRIO 0,80 0,64
BACIA E LAVATÓRIO 0,80 1,20

BACIA, LAVATÓRIO E CHUVEIRO 0,80 2,00
BACIA, USO/DEFICIENTE FÍSICO 1,40 2,24

Art. 132 - As portas e janelas terão sua abertura dimensionada na
dependência da destinação do compartimento a que servirem, e
deverão proporcionar resistência ao fogo nos casos exigidos.

Art. 133 - Com a finalidade de assegurar a circulação de pessoas
portadoras de deficiência física, as portas situadas nas áreas comuns de
circulação, bem como as de ingresso a edificação e às unidades
autônomas, terão largura livre mínima de 0,80 cm (oitenta centímetros).

Art. 134 - As aberturas para arejamento e insolação dos compartimentos
classificados nos ‘‘GRUPOS A, B e C’’, poderão estar ou não em plano
vertical e deverão ter dimensões proporcionais à área do compartimento
de, no mínimo, 10% (dez por cento) para insolação, e 5% (cinco por
cento) para arejamento, observada a dimensão mínima de 0,60 m2
(sessenta decímetros quadrados).

§ 1º -  Quando o arejamento e a insolação dos compartimentos forem
feitos através de outro, o dimensionamento da abertura voltada para o
exterior será proporcional à somatória das áreas dos dois compartimentos.

§ 2º -  As proporções das aberturas poderão ser reduzidas quando se tratar
de abertura zenital, ou quando garantida ventilação cruzada do
compartimento.

§ 3º -  No mínimo, metade da abertura deverá estar contida no espaço
destinado a proporcionar arejamento e insolação do compartimento.

Art. 135 - Quando o arejamento dos compartimentos classificado no
‘‘GRUPO D’’ for feito através de abertura, estas deverão ter, no mínimo, 5%
(cinco por cento) da área do compartimento.

Art. 136 -  As aberturas dos compartimentos classificados dos "GRUPOS B e
C" poderão ser reduzidas, desde que, garantido o desempenho no
mínimo similar ao exigido pela adoção de meios mecânicos e artificiais
de ventilação e iluminação.

TIPOS DE ESTACIONAMENTO

Art. 137 - Os estacionamentos terão seus espaços para acesso, circulação
e guarda de veículos projetados, dimensionados e executados, livres de
qualquer interferência estrutural ou física que possa reduzi-los, eximindo-se
a Prefeitura Municipal de Campinas pela viabilidade de circulação e
manobra dos veículos, e poderão ser dos tipos:

a)Privativo: de utilização exclusiva da população permanente da
edificação;
b)Coletivo: aberto à utilização da população permanente e flutuante da
edificação.

Art. 138 - Os espaços para acesso, circulação e guarda de caminhões e
ônibus, serão dimensionados em razão do tipo e porte dos veículos que os
utilizarão.

ACESSO

Art. 139 - O acesso de veículos ao imóvel compreende espaço situado
entre a guia e o alinhamento do logradouro.

§ 1º. -  Quando a capacidade do estacionamento for superior a 100
(cem) veículos ou quando o acesso se destinar a caminhões e ônibus, o
pavimento da pista de rolamento do logradouro poderá prosseguir até o
interior do lote.

§ 2º -  Visando a segurança dos pedestres, a saída de veículos do imóvel
deverá receber sinalização de alerta.

§ 3º -  A acomodação do acesso entre o perfil do logradouro e os
espaços de circulação e estacionamento será feita exclusivamente dentro
do imóvel, de modo a não criar degraus ou desníveis abruptos na
calçada.

ESPAÇO DE MANOBRA E CIRCULAÇÃO

Art. 140 - Os espaços de manobra e estacionamento de automóveis serão
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projetados de forma que estas operações não sejam executadas nos
espaços dos logradouros públicos.

Art. 141- As rampas deverão apresentar:

a)Afastamento de 2,00 m (dois metros) do alinhamento dos logradouros,
para seu início;
b)Declividade máxima de 20% (vinte por cento).

Art. 142 - Os estacionamentos coletivos deverão ter área de acumulação,
acomodação e manobra dimensionada de forma a comportar, no
mínimo 3% (três por cento) de sua capacidade.

§ 1º -  No cálculo da área de acumulação, acomodação e manobra,
poderão ser consideradas as rampas e faixas de acesso às vagas de
estacionamento, desde que, possua a largura mínima de 5,50 m (cinco
metros e cinqüenta centímetros).

§ 2º -  Quando se tratar de estacionamento com acesso controlado, o
espaço de acumulação deverá estar situado entre o alinhamento do
logradouro e o local do controle.

Art. 143 - As faixas de circulação de automóveis deverão apresentar
largura mínima, para cada sentido de tráfego, de 2,75 m (dois metros e
setenta e cinco centímetros), e altura livre de 2,30 m (dois metros e trinta
centímetros).

Parágrafo Único: Será permitida uma única faixa de circulação quando
esta se destinar, no máximo, ao trânsito de 60 (sessenta) veículos em
estacionamentos privativos e 30 (trinta) veículos em estacionamentos
coletivos.

Art. 144 - As faixas de circulação em curva terão largura e raio interno de
curvatura adequados à circulação de veículos de passeio.

Art. 145 -  Os espaços de manobra e acesso serão dimensionados em
função do ângulo formado pelo comprimento da vaga e a faixa de
acesso, respeitada as dimensões mínimas conforme Tabela.

LARGURA DA FAIXA DE ACESO A VAGA (EM METROS)
TIPO DE VEÍC. ÂNGULO (EM GRAUS)

0 a 45 46 a 90
PEQUENO 2,75 4,50
MÉDIO 2,75 5,00
GRANDE 3,80 5,50
DEFICIENTE FÍSICO 3,80 5,50

Art. 146 - As vagas de estacionamento serão dimensionadas conforme
Tabela, em função do tipo de veículo a que se destinam.

§ 1º -  Os espaços para manobras em vagas em estacionamento serão
de responsabilidade do Autor do Projeto e do Dirigente Técnico da Obra,
devendo o Projeto dispor graficamente sua exeqüibilidade.

§ 2º -  Será admitida somente a manobra de até dois veículos para liberar
a movimentação de um terceiro.

§ 3º -  Será admitida a redução da largura da faixa de acesso se houver
aumento da largura da vaga, de modo a permitir espaço adequado
para manobra.

TABELA

DIMENSÕES DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO (EM METROS)
TIPO DE VEÍCULO LARGURA COMPRIMENTO ALTURA
PEQUENO 2,00 4,20 2,10
MÉDIO 2,10 4,70 2,10
GRANDE 2,50 5,50 2,30
DEFICIENTE FÍSICO 3,50 5,50 2,30
MOTO 1,00 2,00 2,00

Art. 147 - Será admitida a utilização de equipamento mecânico para
estacionamento de veículos, se a adoção do equipamento não acarretar
a alteração dos índices mínimos relativos ao número de vagas para
estacionamento, nem das exigências para acesso e circulação de
veículos entre o logradouro público e o imóvel, estabelecido na LUOS -- Lei
de Uso e Ocupação do Solo.

Parágrafo Único: Observada a proporção estabelecida, a largura das
vagas levará em consideração as reais dimensões dos veículos, sem
prejuízo do comprimento mínimo estabelecido.

Art. 148 - Quando o estacionamento for coberto, deverá dispor de
ventilação permanente por aberturas que garantam ventilação cruzada e
que correspondam, no mínimo, a 3% (três por cento) da área do

ambiente.

§ 1º - Os vão de acesso de veículos, quando guarnecidos com portas
vazadas ou gradeadas, poderão ser computados no cálculo dessas
aberturas.

§ 2º - A ventilação natural poderá ser substituída ou suplementada por
dutos ou meios mecânicos, dimensionados de forma a garantir a
renovação de 5 (cinco) volumes de ar do ambiente por hora.

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Art. 149 - Nos estacionamentos coletivos, a quantidade de vagas
estabelecidas pela LUOS será distribuída entre vários tipos de veículos a
critério do proprietário da obra, devendo o Autor do Projeto especificar nas
peças gráficas a que tipo de veículo se destina cada vaga prevista.

Art. 150 - Nos estabelecimentos privativos as vagas estabelecidas pela
LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do Solo serão destinadas, pelo menos, a
veículos pequenos.

DESEMPENHO

Art. 151 - Além do atendimento às disposições deste Código e aos
padrões de desempenho mínimos recomendáveis, os componentes das
edificações deverão atender às especificações constantes das NBR --
Normas Brasileiras Registrada, mesmo quando sua utilização não seja
obrigatória pela legislação edilícia.

Art. 152 - O conveniente dimensionamento, especificação e emprego de
materiais, elementos construtivos e instalações deverão assegurar
estabilidade, segurança e salubridade às obras, edificações e
equipamentos, garantido desempenho, no mínimo, similar aos padrões
estabelecidos neste Código.

§ 1º - O desempenho obtido pelo emprego de componentes, em
especial aquele com uso ainda não consagrado, bem como utilizações
diversas das habituais daqueles conhecidos, será da inteira
responsabilidade do profissional que os tenham especificado ou adotado.

§ 2º - A Prefeitura Municipal de Campinas poderá desaconselhar o
emprego de componentes que tenham sido considerados inadequados
ou que possam vir a comprometer o desempenho desejável, bem como
recomendar a utilização daqueles cuja qualidade seja notável.

Art. 153 - A edificação deverá proporcionar os princípios básicos de
conforto, higiene e salubridade.

§ 1º - Os compartimentos destinados que necessitarem cuidados
higiênicos e sanitários especiais deverão ser dotados de revestimentos
adequados a impermeabilidade e resistência à freqüente limpeza.

§ 2º - Os compartimentos destinados a abrigar serviços de lavagem,
lubrificação e pintura, serão executados de forma que não permitam a
dispersão do material em suspensão utilizado no serviço.

§ 3º - Visando o controle da proliferação de zoonoses, os componentes da
edificação, bem como instalações e equipamentos, deverão dispor de
condições que impeçam o acesso e alojamento de animais transmissores
de moléstias.

Art. 154 - As fundações deverão ficar situadas inteiramente dentro dos
limites do lote, levando-se em consideração os seus efeitos para com as
edificações vizinhas, logradouros públicos e instalações de serviços
públicos.

Art. 155 - O desempenho dos elementos estruturais deverá garantir, além
da estabilidade da edificação, adequada resistência ao fogo.

Art. 156 - As paredes deverão apresentar índices adequados à resistência
ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico,
estabilidade, impermeabilidade, adotando-se como referência de
desempenho os índices obtidos por uma parede de alvenaria de tijolos
comuns, de barro maciço, revestida com argamassa de cal e areia, com
espessura acabada de 0,25 cm (cinte e cinco centímetros) quando se
destinarem a separação entre unidades autônomas, ou forem externas
em ambientes de repouso, e de 0,15 cm (quinze centímetros), quando
externas aos demais ambientes.

§ 1º - Deverá ser impermeabilizada qualquer parede que estiver em
contato direto com o solo.

§ 2º - Os andares acima do solo que não forem vedados deverão dispor
de proteção contra quedas, com altura mínima de 0,90 cm (noventa
centímetros) e resistente a impactos e pressão.
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Art. 157 - A cobertura da edificação deverá proporcionar isolamento
térmico, isolamento e condicionamento acústico, estabilidade e
impermeabilidade.

Parágrafo Único: Quando se tratar de edificação agrupada
horizontalmente, a estrutura de cobertura de cada unidade autônoma
será independente, devendo a parede divisória entre as unidades
chegar até a face inferior da telha.

Art. 158 - Os pavimentos que separam os andares de uma edificação,
inclusive os mezaninos, deverão apresentar índices adequados de
resistência a fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento
acústico, estabilidade e impermeabilidade, adotando-se como
referência de desempenho os índices obtidos por uma laje de concreto
armado, com a espessura acabada de 0,10 cm (dez centímetros),
revestida na face superior com piso de tacos de madeira e na face
inferior com argamassa de cal e areia.

Parágrafo Único: Quando assentados diretamente sobre o solo, deverão
ser impermeabilizados e executados de forma a garantir padrão de
desempenho correspondente a uma camada de concreto com
espessura mínima de 0,07 cm (sete centímetros).

Art. 159 - A execução de instalações prediais de água potável, esgoto,
luz, energia, telefone, observarão sob a responsabilidade do Dirigente
Técnico as normas das empresas concessionárias.

Art. 160 - Não será permitido o despejo de águas pluviais ou servidas
diretamente sobre as calçadas, devendo as mesmas ser encaminhadas
por canalização sob o passeio à rede coletora própria, se houver a rede
pública.

Parágrafo Único: A ninguém é permitido abrir ou levantar o calçamento,
proceder a escavações ou executar obras de qualquer natureza na via
pública, sem prévia licença.

Art. 161 - Visando o controle da proliferação de zoonoses, fica proibida a
instalação de tubos de queda de lixo.

Parágrafo Único: Toda edificação deverá ser dotada de abrigo
protegido para guarda de lixo, em local de fácil acesso ao logradouro.

Art. 162 - Todo equipamento mecânico, independentemente de sua
posição no imóvel, deverá ser instalado de forma a não transmitir ao
imóvel vizinho e aos logradouros públicos, ruídos, vibrações e calor em
níveis superiores aos previstos na legislação específica.

Parágrafo Único: Os equipamentos mecânicos, independentemente de
seu porte, não serão considerados como área edificada.

EDIFICAÇÃO DE MADEIRA

Art. 163 - A edificação que possuir estrutura e vedação em madeira,
deverá garantir padrão de desempenho correspondente ao
estabelecido quanto ao isolamento térmico, isolamento e
condicionamento acústico, estabilidade e impermeabilidade.

§ 1º - A resistência ao fogo deverá ser otimizada através de tratamento
adequado para retardamento da combustão.

§ 2º - A edificação de madeira, salvo quando adotada solução que
comprovadamente garanta a segurança dos usuários da edificação e
de seu entorno, ficará condicionada aos seguintes parâmetros:

a)Máximo de 2 (dois) andares;
b)Altura máxima de 8,00 m (oito metros);
c)Afastamento mínimo de 3,00 m (três) metros de qualquer ponto das
divisas ou outra edificação;
d)Afastamento de 5,00 m (cinco metros) de outra edificação de madeira.

§ 3º - Os componentes da edificação, quando próximos a fontes
geradoras de fogo ou calor, deverão ser revestidos de material
incombustível.

CONDIÇÕES GERAIS

Art. 164 - A execução de obras, incluindo os serviços preparatórios e

complementares, suas instalações e equipamentos, será precedida de
forma a obedecer ao projeto aprovado, à boa técnica, as NBR - Norma
Brasileira Registrada e ao direito de vizinhança, a fim de garantir a
segurança dos trabalhadores, da comunidade, das propriedades e dos
logradouros públicos, observados em especial a legislação trabalhistas
pertinente.

Art. 165 - O canteiro de obras compreenderá a área destinada a
execução e desenvolvimento das obras, serviços complementares,
implantação de instalações temporárias necessárias à sua execução,
tais como: alojamento, escritório de campo, depósitos, estande de
vendas e outros.

§ 1º - Durante a execução das obras será obrigatória a manutenção do
passeio desobstruído e em, perfeitas condições, conforme legislação
municipal vigente, sendo vedada sua utilização, ainda que temporária,
como canteiro de obras ou para carga e descarga de materiais de
construção, salvo no lado interior dos tapumes que avançarem sobre o
logradouro.

§ 2º - Nenhum elemento do canteiro de obras poderá prejudicar a
arborização da rua.

§ 3º - É obrigatória a afixação de placas indicativas do Autor do Projeto,
Do Dirigente Técnico da Obra e dos Alvarás de Aprovação e de
Execução que licenciaram a obra.

FECHAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS (TAPUME)

Art. 166 - Para todas as construções, excetuadas a residência
unifamiliares, será obrigatória o fechamento do canteiro de obras no
alinhamento, de forma a proteger a via pública e a impedir o acesso de
pessoas estranhas ao serviço.

§ 1º - Durante o desenvolvimento de serviços de fachada nas obras
situadas no alinhamento ou dele afastadas até 1,20 m (um metro e vinte
centímetros), será obrigatório o avanço do tapume sobre o passeio até,
no máximo, metade de sua largura, de forma a proteger o pedestre.

§ 2º - Quando a largura livre do passeio resultar inferior a 0,90 cm
(noventa centímetros) e se tratar de obra em logradouro sujeito a intenso
tráfego de veículos deverão ser solicitada autorização para, em caráter
excepcional e a critério da Prefeitura Municipal de Campinas, o desvio
do trânsito de pedestre para parte dos leitos carroçáveis devidamente
protegidas.

§ 3º - Enquanto os serviços da obra se desenvolverem à altura superior a
4,00 m (quatro metros) do passeio, o tapume serão obrigatoriamente
mantido no alinhamento. A ocupação do passeio somente será
permitida como apoio de cobertura para a proteção de pedestres, com
pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros).

§ 4º - Concluídos os serviços de fachada ou paralisada a obra por
período superior a 30 (trinta) dias, o tapume será obrigatoriamente
recuado para o alinhamento.

§ 5º - A utilização de parte do passeio público para a colocação de
tapumes, nos casos citados neste Art., implicará na cobrança de preço
público na forma estabelecida em legislação própria.  

PLATAFORMAS DE SEGURANÇA E VEDAÇÃO EXTERNA DAS OBRAS

Art. 167 - Nas obras ou serviços que se desenvolverem em edificação
com mais de 4 (quatro) andares, será obrigatória a execução, a partir do
piso do segundo andar, de:

a)Plataformas de segurança a cada 8,00 m (oito metros) ou 3 (três)
pavimentos;
b)Vedação externa que envolva totalmente a edificação até o final dos
serviços de fachada.

REFORMAS

Art. 168 - A edificação regularmente existente poderá ser reformada,
desde que, a edificação resultante não crie nem agrave eventual
desconformidade com a LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do Solo ou com
disposições deste Código.

Campinas, quinta-feira, 04 de abril de 2002  Diário Oficial do Município - 33



§ 1º - A edificação existente, irregular no todo ou em parte, que atende
ao disposto neste Código e na LUOS -- Lei de Uso e Ocupação do Solo,
poderá ser regularizada e reformada, expedindo-se o Certificado de
Conclusão para a área a ser regularizada e Alvará de Construção para a
reforma pretendida.

§ 2º -  A edificação existente, irregular no todo ou em parte, que não
atenda na parte irregular ao disposto neste Código ou na LUOS -- Lei de
Uso e Ocupação do Solo, poderá ser reformada, desde que, seja
prevista a supressão da infração, não sendo concedido Certificado de
Conclusão, nem em caráter parcial, sem que a infração tenha sido
suprimida.

Art. 169 - Por implicações de caráter estrutural da edificação
regularmente existente, serão aceitas soluções que não atendam
integralmente as disposições deste Código e da LUOS -- Lei de Uso e
Ocupação do Solo, desde que, não fique comprometida a salubridade
nem a segurança contra sinistros.

Art. 170 - Qualquer tipo de intervenção em imóvel tombado, em
processo de tombamento ou imóvel indicado para preservação,
somente será autorizado após anuência expressa do órgão Municipal,
Estadual ou Federal responsável pela medida protecionista.

Art. 171 - Independem de licenciamento os serviços referentes à reparos
e troca de instalações prediais, esquadrias, pisos, revestimentos e pintura
e os de manutenção de telhados, muros e gradis, salvo se o imóvel se
enquadrar no disposto no Art. anterior.

RECONSTRUÇÕES

Art. 172 - A edificação regularmente existente poderá ser reconstruída,
no todo ou em parte, por motivo de sinistro ou preservação.

Parágrafo Único: A edificação irregular não poderá ser reconstruída.

Art. 173 -  A reconstrução de edificação em que se pretenda introduzir
alterações em relação à conformação arquitetônica anteriormente
existente, será enquadrada como obra nova.

ADAPTAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA SINISTROS

Art. 174 - A edificação regularmente existente que não atender aos
requisitos mínimos de segurança estabelecidos neste Código deverá ser
adaptada.

§ 1º -  Não será necessariamente adaptada a edificação destinada a
qualquer uso que já tenha sido objeto de adaptação às normas de
segurança anteriores, desde que, se mantenha sem alterações de ordem
física ou utilização em relação à situação adaptada.

§ 2º -  Independentemente do disposto no "caput" deste Art., a
edificação existente que apresentar precárias condições de
manutenção, estabilidade ou segurança, poderá ser intimada de
acordo com regulamentação específica a ser estabelecida por ato do
Executivo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 175 - A construção de moradia econômica poderá gozar de
fornecimento de projeto de arquitetura e assistência à obra através de
órgão competente da Administração.

Art. 176 - Os prazos fixados neste Código são expressos em dias corridos,
contados a partir do primeiro dia útil após o evento origem, até o seu dia
final, inclusive, e quando não houver expediente neste dia, prorroga-se
automaticamente o seu término para o dia útil imediatamente superior.

Art. 177 - A Comissão Permanente de Legislação Edilícia - CPLE, à vista da
evolução da técnica e dos costumes, promovera a constante
atualização das prescrições deste Código, fixando, para isso, os
seguintes objetivos:

a)Promoção de avaliações periódicas da legislação, reunindo os
resultados dos trabalhos técnicos que serão desenvolvidos no sentido de
sua modernização e atualização;

b)Estabelecimentos de novos procedimentos que permitam a reunião do
maior número de experiências e informações de Entidades e Órgãos
Técnicos à Prefeitura Municipal de Campinas;
c)Estabelecimento de rotinas e sistemáticas de consulta a Entidades
representativas da comunidade.

Parágrafo Único: A Comissão Permanente de Legislação Edilícia - CPLE se
manifestará, ainda, com relação a propostas de alteração da Lei Edilicia
- LE, propondo sua adoção ou não.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 178 - A edificação regularmente aprovada e com Certificado de
Aprovação ou Alvará de Execução em vigor poderá ter seu projeto
alterado, desde que, o novo plano não crie nem agrave eventual
desconformidade com disposições deste Código.

Parágrafo Único: O disposto no presente Art. é extensíveis aos pedidos
protocolados e numerados na Prefeitura Municipais de Campinas até a
data de início da vigência deste Código, ainda sem despacho decisório
ou com interposição de recurso dentro dos prazos legais.

DAS INFRAÇÕES, MULTAS E INCIDÊNCIA

Art. 179 - Constitui infração contra este Código:

I - Não manter no local da obra ou serviço em execução a planta
aprovada e/ou alvarás. 
Multa: 300 UFIC’s -  (Art. 43º);

II - Obra de emergência em imóvel em perigo de ruína - Inexistência ou
prestação de falsa comunicação à Prefeitura.
Multa: 500 UFIC’s - (Art. 46º, § Único.);

III - Prosseguimento de obra ou serviço licenciado sem a assunção do
novo dirigente técnico em virtude do afastamento do anterior.
Multa: 300 UFIC’s - (Art. 13º, § 1º);

IV - Inexistência ou desvirtuamento de Alvará de Instalação - Compete ao
Departamento de Uso e Ocupação do Solo o exercício fiscalizatório
referente a utilização do passeio por tapume.

a)Implantação de habitação transitória ou utilização de canteiro de
obras em local diverso do licenciado.
Multa - 300 UFIC’s -  (Art. 17º, § 1º, alíneas "a,b");

b)Utilização do passeio por tapume, sem o devido Alvará.
Multa - 60 UFIC’s - Metro Linear (Tapume) - (Art. 17º, § 1º, alínea "c").

V - Inexistência de Alvará de Execução - Sem prejuízo de ser lavrada em
tempo futuro, tratando-se de muro de arrimo (alínea "b") e edificação
(alínea "c"), se estiver na fundação ou noutro estágio em que a medição
da obra em execução não seja possível, a multa não será lavrada;
somente o embargo.

a)Movimento de Terra
Multa - 01 UFIC - Metro Quadrado (Art. 25º, alínea "a");

b)Muro de arrimo
Multa - 06 UFIC’s - Metro Linear (Art. 25º, alínea "b");

c)Modificação, inclusive Ampliação:

Horizontal.
Multa - 06 UFIC’s - Metro Quadrado (Art. 25º, alínea "c");

Vertical e Indústria.
Multa - 15 UFIC’s - Metro Quadrado (Art. 25º, alínea "c");

d)Demolição total ou parcial:

Multa - 03 UFIC’s - Metro Quadrado (Art. 25º, alínea "d")

e)Reforma, sem supressão ou acréscimo de área.

Multa - 02 UFIC’s - Metro Quadrado (Art. 25º, alínea "e") .
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f)Reconstrução
Idem a alínea "C" (Art. 25º, alínea "f").

g)Piscina (tanque artificial destinado à natação)
Multa -- 10 UFIC’s -- Metro Quadrado (Art. 25º, alínea ‘‘g’’).

VI - Utilização de edificação sem o certificado de conclusão de obra
(C.C.O)
Multa - 06 UFIC’s - Metro Quadrado (Art. 32º).

VII - Utilização de edificação para uso diverso do licenciado ou diferente
do Certificado de Aprovação.
Multa - 15 UFIC’s - Metro Quadrado (Art. 33º).

VIII - Obstrução do passeio por materiais a serem utilizados na obra.
Multa - 300 UFIC’s - (Art. 165º, § 1º).

IX - Não afixação de placa alusiva a autoria do projeto, direção técnica
e Alvarás.
Multa - 300 UFIC’s - (Art. 165º, § 3º).

X - Não execução de plataformas de segurança e/ou vedação externas
das obras.
Multa - 2.000 UFIC’s - (Art. 167º).

XI - Não colocar o imóvel em condições de estabilidade, segurança ou
salubridade, inclusive muros ou similares. O proprietário ou possuidor terá
até 30 (trinta) dias para atender as exigências que trata este inciso e o
prazo que for concedido, através de intimação, será expresso no Alvará
de reforma e/ou demolição que, eventualmente, for expedido.
Multa - 50 UFIC’s - Metro Quadrado (Art. 6º).

XII - Desrespeito ao Embargo: Junto com o Embargo será lavrada a multa
que trata o inciso V deste Art. (inexistência de Alvará de Execução),
exceto se a obra estiver na fundação ou noutro estágio em que a
medição da área em execução não seja possível, sem prejuízo de
cobrança futura. Ocorrendo desrespeito ao embargo, se a obra ainda se
encontrar na fundação ou noutro estágio em que a medição da área
em execução não seja possível, sem prejuízo de cobrança de eventuais
diferenças, será aplicada a multa de valor fixo de 5.000 UFIC’s (Cinco mil
Unidades Fiscais do Município de Campinas). Após a lavratura de
eventual multa por desrespeito ao Embargo, o processo será
encaminhado para as providencias policiais e judiciais.

a) Construção Horizontal
Multa - 100 UFIC’s - Metro Quadrado / Por Pavimento (Art. 46º)

b) Construção Vertical e Indústria
Multa 150 UFIC’s - Metro Quadrado / Por Pavimento (Art. 46º)

c) Muro de Arrimo
Multa - 30 UFIC’s - Metro Linear (Art. 46º).

XIII - Sem prejuízo da multa que trata a alínea "c" do inciso V, não demolir
áreas construídas em desacordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Multa - 100 UFIC’s - Metro Quadrado (Art. 183º, § 4º).

XIV - Demais infrações não relacionadas neste Art., tais como:

a) Despejar sobre o prédio vizinho ou sobre o passeio público, através do
beiral, águas pluviais (Art. 60º, inciso III);
b) Abertura voltada para a divisa do lote a distância inferior a 1,50 m (um
metro e cinqüenta centímetros), exceto divisa com logradouro (Art. 59º
alínea "a");
c)Descarregar ou vazar águas servidas de qualquer natureza em
passeios, vias ou logradouros públicos (Art. 160º);
d) Edificar muros ou similares com altura inferior a 1,50 m (um metro e
cinqüenta centímetros) ou com altura superior a 2,50 m (dois metros e
cinqüenta centímetros) (Art. 53º, § 1º);
e) Abrir ou levantar o calçamento, proceder a escavações ou executar
obras de quaisquer naturezas na via pública, sem prévia licença (Art.
160º, § Único).
Multa - 300 UFIC’s 

Art. 180 - Qualquer das infrações que trata o Art. anterior implicará em
duas multas, uma, equivalente a 100% (cem por cento), ao proprietário e
outra, equivalente a 80% (oitenta por cento), ao Dirigente Técnico da

Obra, ficando dispensada as multas de diminuta importância (até 40
UFIC’s).

Parágrafo Único: A regularização de edificação deverá ser
acompanhada de laudo de vistoria técnica a ser elaborado por
engenheiro ou arquiteto, assumindo assim a responsabilidade técnica da
construção realizada.

DAS ISENÇÕES

Art. 181 - As construções com até 200,00 m2 (duzentos metros quadrados)
de área total ou de acréscimo, sem alvará de execução e atendendo a
Lei de Uso e Ocupação de Solo e esta Lei, estará isenta da multa pela
inexistência de alvará de execução.

§ 1º -  Os toldos com até 20,00 m2 (vinte metros quadrados) não serão
considerados áreas construídas, mesmo sobre o recuo frontal e
afastamentos.

§ 2º -  Para efeitos deste Art., toldo é a cobertura de lona, de metal, etc.;
destinada sobretudo a abrigar portas e janelas.

Art. 182 - Sem prejuízo das demais conseqüências previstas nesta Lei, a
partir da data que o Município tomou conhecimento da existência de
áreas edificadas ou em edificação, terá 05 (cinco) anos para aplicar a
multa pela inexistência do alvará de execução e, isto não ocorrendo,
estará extinta, independentemente da alegação do interessado.

§ 1º -  Também, sem prejuízo das demais conseqüências previstas nesta
Lei, para regularizar quaisquer áreas, edificadas ou em edificação, sem
o devido alvará de execução, com base na lei vigente na época em
que o município tomou conhecimento de sua existência, o interessado
terá 05 (cinco) anos e, isto não ocorrendo, o direito estará extinto.

§ 2º -  Para fins de aplicação deste Art., considera-se edificadas as áreas
em condições de receber o Certificado de Conclusão.

DAS ÁREAS EDIFICADAS EM DESACORDO COM A LUOS

Art. 183 - Os critérios para transformação em multas das construções
irregulares que não se enquadrarem na Lei de Uso e Ocupação do Solo -
LUOS, serão  definidos através de Decreto do Executivo, podendo ser
aprovado pelo órgão técnico responsável pela aprovação de projetos,
desde que, seus proprietários paguem multa, por metro quadrado,
medido por pavimento, respeitando-se os valores abaixo:
Residencial Horizontal - 230 UFIC’s;
Comercial Horizontal   - 270 UFIC’s;
Residencial Vertical     - 290 UFIC’s;
Comercial Vertical       - 300 UFIC’s;
Industrial                      - 200 UFIC’s.

§ 1º -  Para efeitos desta Lei, considera-se telheiro (acessório de um dos
tipos especificado neste Art.) as áreas construídas com até 50,00 m2
(cinqüenta metros quadrados), sem forro e sustentada total ou
parcialmente por pilares.

§ 2º -  Referente a telheiros, a multa que trata este Art. será reduzida em
75% (setenta e cinco por cento).

§ 3º -  Os imóveis pertencentes as Entidades voltadas à Assistência Social
ou Educacional e Declaradas Órgãos de Utilidade Pública Municipal,
bem como os templos de qualquer culto, estarão isentas das multas que
tratam este Art..

§ 4º -  As construções que trata o caput deste Art., se não forem
aprovados, deverão ser demolidos.

DO PROCESSO FISCAL

Art. 184 - De acordo com o Art. 100 da Lei Orgânica do Município, os
atos administrativos decorrentes desta Lei, para que produzam efeitos
regulares, resumidamente, deverão ser publicados no Diário Oficial do
Município.

Art. 185 - De acordo com o Art. 101 da Lei Orgânica, no prazo de 30
(trinta) dias, mediante requerimento endereçado ao Diretor do
Departamento de Uso e Ocupação do Solo, protocolado e
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acompanhado das provas que lhe der suporte, eventuais autos de
infração poderão ser impugnados e, também no prazo de 30 (trinta) dias,
processualmente contados a partir do dia em que o autuado tomou
conhecimento da decisão de primeira instância (impugnação), mediante
requerimento protocolado e endereçado ao Secretário Municipal de
Obras, poderá ser apresentado recurso (Segunda instância).

§ 1º -  Os julgamentos que trata este Art. poderão ser exercidos por
delegação.

§ 2º -  Do protocolado que originou a autuação, se for requerida a
Certidão que trata o Art. 103 da Lei Orgânica, para defesa de direitos e
esclarecimentos, o prazo para impugnação será contado,
processualmente, a partir do dia em que o autuado receber o referido
documento.

Art. 186 - De acordo com o Art. 102 da Lei Orgânica do Município, além
da publicidade, as decisões e despachos, quer seja de primeira, quer seja
de Segunda instância, deverão conter os fatos que os motivaram.

Art. 187 - A critério da fiscalização, para sanar eventuais irregularidade,
com prazo não superior a 30 (trinta) dias, eventuais intimações poderão ser
lavradas.

Art. 188 - O exercício fiscalizatório compete:

a)Aos fiscais de serviço público, engenheiro e arquitetos lotados no
Departamento de Uso e Ocupação do Solo;
b)Aos Departamentos que direta ou indiretamente vistoriam imóveis,
inclusive quando de eventuais sinistros, independentemente da natureza;
c)A quem, formalmente, for delegado.

Parágrafo Único: A intimação, o auto de infração e o embargo serão
lavrados no local da obra e, se o proprietário ou o seu representante legal
recusar a assinar, o fato será averbado e a comunicação se dará por
edital. Da mesma forma se o local se encontrar fechado ou se o
proprietário ou seu representante legal lá não se encontrar.

Art. 189 - Por ocasião da impugnação de eventuais autos de infração, o
interessado poderá, a título de depósito administrativo, recolher a
importância da penalidade, devendo, neste caso, declarar e anexar ao
requerimento que for protocolado, cópia do comprovante.

Parágrafo Único: Se o auto for julgado improcedente, a importância
recolhida a título de depósito administrativo, mediante a entrega do
documento original do recolhimento e através do Departamento
competente, será devolvida.

Art. 190 - Encerrado o procedimento, eventuais autos de infração julgados
procedentes, imediatamente, serão inscritos em Dívida Ativa. Da mesma forma,
os autos não impugnados e não quitados em 30 (trinta) dias.

Art. 191 - Inexistindo protocolado, eventuais autos de infração, intimações,

embargos, interdições por parte do Departamento de Defesa Civil e
reclamação "156", constituirão em termo inicial dos procedimentos
administrativos e fiscais.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 192 - Integram este Código as Leis vigentes e futuras, que dispõe
sobre:

I - Águas Pluviais e vielas;

II - Muro ou alambrado e similares, limpeza, conservação e passeio
público em terreno de propriedade particular;

III - Instalação de Sistemas de Transmissão de Rádio, Televisão, Telefonia,
Telecomunicação em Geral e Outros Sistemas Transmissores de Radiação
Eletromagnética  Não Ionizante;

IV - Execução de obras, horário facultativo e especial;

V - Rebaixamento de guias;

VI - Publicidade;

VII - Alvará de Uso (edificações não residenciais);

VIII - Legislação pertinente a construção civil.

Art. 193 - O Executivo, naquilo que julgar necessário, a qualquer tempo,
poderá regulamentar a presente.

Art. 194 - Em conseqüência das alterações, decorridos 05 (cinco) anos,
contados de sua publicação, esta Lei, por iniciativa do Executivo e/ou
Legislativo, deverá, a exemplo do que ocorre nesta ocasião, ser
reestruturada.

Art. 195 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 13 de Março de 2002.

Autores: Vereadores Campos Filho, Romeu Santini, Dário Saadi e Pedro
Serafim. 
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 2 DE
ABRIL DE 2002, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 E
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 174, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
DEVENDO O PROCESSO PERMANECER EM PAUTA POR 30 (TRINTA) DIAS PARA
RECEBIMENTO DE EMENDAS DE INICIATIVA DOS SRS. VEREADORES OU DA
POPULAÇÃO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO.

Leonel Ferreira Gomes Júnior
Secretário Geral 
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