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Prefeitura Municipal de CampinasNº 10.184-  Ano XLI

Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 LEI Nº 14.097 DE 19 DE JULHO DE 2011 
 DISPÕE SOBRE A ASSISTÊNCIA ESPECIAL A SER FORNECIDA ÀS 

PARTURIENTES CUJOS FILHOS RECÉM-NASCIDOS SEJAM PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1° - Os hospitais, as maternidades e estabelecimentos congêneres situados na 
cidade de Campinas prestarão assistência especial às parturientes cujos filhos recém-
nascidos apresentem qualquer tipo de deficiência ou patologia crônica que implique 
tratamento continuado, constatada durante o período de internação para parto.
Art. 2º - A assistência especial prevista nesta Lei consistirá na prestação de infor-
mações por escrito à parturiente, ou a quem a represente, sobre os cuidados a serem 
tomados com o recém-nascido por conta de sua deficiência ou patologia, bem como no 
fornecimento de listagem das instituições públicas e privadas sediadas no Município, 
especializadas na assistência a portadores da deficiência ou patologia específica.
Art. 3º - Igual conduta deverá ser adotada pelos médicos da rede municipal da cida-
de de Campinas quando constatarem deficiências ou patologias nas crianças por eles 
atendidas. 
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Campinas, 19 de julho de 2011 

 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 
 Prefeito Municipal 

  AUTORIA: VEREADORES ARLY DE LARA ROMÊO, SÉRGIO BENASSI E PAULO OYA
PROT.: 11/08/06518 
 

  

 LEI Nº 14.098 DE 19 DE JULHO DE 2011 
 DENOMINA AVENIDA CECÍLIA SAMIA ZARUR UMA VIA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominada  AVENIDA CECÍLIA SAMIA ZARUR  a Avenida 01 do 
loteamento Parque Campinas, a Avenida 01 do loteamento Vila Manoel Ferreira, dire-
triz de via pública traçada na Gleba 15, quarteirão 2819, e Avenida 02 do loteamento 
Vila São Bento, com início na Avenida Antonio Carvalho de Miranda e término no 
final da Gleba 12 do quarteirão 6947 (levantamento planialtimétrico 3441-4144-Chá-
cara da República). 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 12.523, 
de 13 de abril de 2.006.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
  AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL
PROT.: 82/30.678 
 

  

 LEI Nº 14.099 DE 19 DE JULHO DE 2011 
 CRIA O “DIA DO LÍDER COMUNITÁRIO” E O “DIA DO PRESIDENTE 
DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES” NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE CAMPINAS, ESTADO DE SÃO PAULO. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído no Município de Campinas, Estado de São Paulo o “Dia do 
Líder Comunitário” e o “Dia do Presidente das Associações de Moradores”.
Art. 2º - As comemorações serão realizadas anualmente no dia 11 de julho, data em 
que será incluída no Calendário Oficial do Município. 
Art. 3º - Eventuais despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas, 
se necessário. 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
 AUTORIA: VEREADOR LUIZ HENRIQUE CIRILO
PROT.: 11/08/06519 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA 
 HOMOLOGAÇÃO 

  PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 10/10/49.200  - INTERESSADO:  Secretaria 
Municipal de Educação -  ASSUNTO:  Pregão Eletrônico nº 051/2011 -  OBJETO: 
 Aquisição de louças de cozinha. 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, 

do Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 051/2011, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores globais para os itens indi-
cados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- PC DIAS E OLIVEIRA LTDA. - EPP, para o item 01, no valor global R$ 70.250,00 
(setenta mil duzentos e cinquenta reais); e
- VISÃO CONSTRUTORA E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, para os itens 03 e 04, 
no valor global R$ 68.300,00 (sessenta e oito mil e trezentos reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa, nos termos do 
Decreto Municipal n° 14.217/03 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão Eletrônico, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências. 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Pela SMA  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA 
 HOMOLOGAÇÃO 

  PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 11/10/00.339  - INTERESSADO:  Secretaria 
Municipal de Educação -  ASSUNTO: Pregão Eletrônico  nº 066/2011  - OBJETO: 
 Registro de Preços de gêneros alimentícios. 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, 
do Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 066/2011, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses 
para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- SAGAFFARI COMERCIAL LTDA. - EPP, para o item 01 (R$ 4,12); 
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., para o item 02 (R$ 0,65);
- SPACE MINAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA., para os itens 03 (R$ 7,94);
- F. G. JÚNIOR & CIA LTDA. - EPP, para os itens 04 (R$ 9,40) e 12 (R$ 1,89); e
- NETFOODS TRADING DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA. - EPP, para os itens 10 (R$ 1,82) e 11 (R$ 1,75).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão Eletrônico, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura das Atas de Re-
gistro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, devendo emitir 
Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, após o registro da reserva orçamentá-
ria no SIAFEM, cumprimento do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto Municipal nº 
17.233/2011 e autorização das respectivas despesas.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Pela SMA  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA 
 HOMOLOGAÇÃO 

  PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 11/10/01.684  - INTERESSADO:  Secretaria 
Municipal de Educação -  ASSUNTO:  Pregão Eletrônico nº 068/2011 -  OBJETO: 
 Registro de Preços de peixes. 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 068/2011, refe-
rente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os 
itens 01 (R$ 9,50), 02 (R$ 18,00), 03 (R$ 8,25) e 04 (R$ 9,00), ofertados pela empresa 
adjudicatária FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão Eletrônico, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura da Ata de Regis-
tro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, devendo emitir 
Ordens de Fornecimento à detentora da Ata, após o registro da reserva orçamentária 
no SIAFEM, cumprimento do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto Municipal nº 
17.233/2011 e autorização das respectivas despesas.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Pela SMA  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA 
  

  CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°  11/10/09.921 -  INTERESSADO:  Secretaria 
Municipal de Trabalho e Renda -  PREGÃO PRESENCIAL Nº  085/2011 -  OBJE-
TO:  Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação em modela-
gem e confecção de uniformes escolares.
Tendo em vista que a única licitante participante foi inabilitada, razão pela qual a lici-
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tação foi declarada FRACASSADA, CANCELO o Pregão Presencial em epígrafe. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Trabalho e Ren-
da, para ciência e demais providências.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Cumulativamente Pela SMA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA 
 HOMOLOGAÇÃO 

  PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 11/10/08.906  - INTERESSADO:  Secretaria 
Municipal de Educação  - ASSUNTO:  Pregão Eletrônico nº 070/2011  - OBJETO: 
 Registro de Preços de flocos de milho e pó de gelatina.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, 
do Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 070/2011, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses 
para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA., para o item 01 
(R$ 26,17); 
- COMERCIAL SP LTDA., para os itens 05 (R$ 1,36) e 06 (R$ 1,14); e 
- MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA., para os itens 02 (R$ 3,82), 03 (R$ 4,46) e 
04 (R$ 3,84).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão Eletrônico, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura das Atas de Re-
gistro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, devendo emitir 
Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, após o registro da reserva orçamentá-
ria no SIAFEM, cumprimento do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto Municipal nº 
17.233/2011 e autorização das respectivas despesas.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Pela SMA  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA 
  

  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  11/10/04.940-  INTERESSADO:  Secretaria 
Municipal de Educação -  PREGÃO PRESENCIAL N°  084/2011-  OBJETO:  Aqui-
sição de materiais de papelaria.
 HOMOLOGAÇÃO 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II do 
Decreto Municipal nº 14.217/03,  HOMOLOGO  o Pregão Presencial nº 084/2011, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores globais para os itens indi-
cados, ofertados pelas empresas adjudicatárias, abaixo relacionadas:
 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA - EPP , para o item 05, no valor global 
de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais); e
 - MEGA III LTDA - ME , para os itens 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15 
e 16, no valor global de R$ 14.398,27 (quatorze mil e trezentos e noventa e oito reais 
e vinte e sete centavos).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização de despesas nos termos do 
Decreto n° 14.217/03 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão Presencial, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Cumulativamente Pela SMA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA 
  

  Processo Administrativo nº  10/10/36.384-  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde-  Assunto:  Concorrência nº 014/2011-  Objeto:  Registro de Preços de insumos 
para enfermagem.

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, em especial a 
manifestação da Equipe de Pregão, que acato na íntegra, CONHEÇO da impugnação apre-
sentada pela empresaRAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ao 
Edital da Concorrência nº 014/2011 e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL 
para alterar o descritivo técnico dos itens 05 e 06 - Coletor para material perfurocortante.
Publique-se, após ao Departamento Central de Compras para prosseguimento.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Cumulativamente Pela SMA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA 
  

  Processo Administrativo nº  10/10/17.098 - Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde - Assunto:  Concorrêncianº 039/2010 - Objeto:  Prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva em veículos leves e utilitários das marcas Fiat, GM 
(General Motors), KIA, Mercedes Benz, Renault e Volkswagen, com o fornecimento 
de peças e acessórios genuínos ou originais.

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º inciso II do 
Decreto Municipal nº 14.217/03, resolvo:
 1.  HOMOLOGAR  a Concorrência n° 039/2010 referente ao objeto em epígrafe.
 2. ADJUDICAR  seu objeto à empresa ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. 
- EPP no valor global de R$ 2.303.230,00 (dois milhões trezentos e três mil duzentos 
e trinta reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Termo 
de Contrato.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 
1 - à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização de despesa nos termos do Decre-
to Municipal nº 14.217/03 e suas alterações;
2 - à Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de 
Saúde, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;
3 - à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura do Termo de 
Contrato, e
4 - à Secretaria Municipal de Saúde, para demais providências.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Cumulativamente Pela SMA 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a  TOMADA DE PREÇOS nº 
012/2011  - Processo Administrativo nº 11/10/10.821 - Interessado: Secretaria Muni-
cipal de Saúde - Objeto: Execução de obras de construção do Centro de Saúde San 
Diego - Campinas/SP. Entrega dos envelopes até  05/08/2011 às 10h30min . Sessão de 
abertura:  05/08/2011 às 10h30min . O edital estará disponível para consulta, ou para 
aquisição ao preço de R$ 10,00 (dez reais), a partir de 21/07/2011 até 04/08/2011, na 
Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200 - 6º 
andar, Campinas (SP), das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Eletrônico  nº 104/2011 
 - Processo Administrativo nº 11/10/01.917 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Educação - Objeto: Registro de Preços de biscoito salgados e doces - OBTENÇÃO 
DO EDITAL: a partir do dia 26/07/2011 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
DOS ITENS 01 a 04: das 08h do dia 08/08/2011 às 09h30min do dia 09/08/2011  
-  ABERTURA DAS PROPOSTAS DOS ITENS 01 a 04: a partir das 09h30min do 
dia 09/08/2011. Demais informações constam no preâmbulo do edital, do endereço 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (0XX19) 2116-0656. 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 GIOVANA CRISTINA ALVES DE SOUZA 

 PREGOEIRA EM EXERCÍCIO 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA   

  Processo Administrativo no 10/10/34.097-Interessada: Secretaria Municipal de 
Administração - SMA- Referência: Pregão Presencial no 179/2010- Objeto: Soli-
citação de reequilíbrio de preços do contrato de prestação de serviços de limpeza, 
higiene e conservação predial. 
Diante dos elementos constantes no presente Processo Administrativo e com a com-
petência conferida pelo Art. 20, Parágrafo único, do Decreto Municipal 15.291/2005, 
 INDEFIRO  o pedido de reequilíbrio formulado pela empresa CAPTAR TERCEIRI-
ZAÇÃO LTDA, relativo ao valor mensal do Termo de Contrato no 167/2010, objeto 
do Processo Administrativo no 10/10/34.097. Publique-se. 
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Cumulativamente Pela SMA 
  

 EXTRATOS 
  

  Processo Administrativo n.º  11/10/1.890 . Interessado:  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 55/11 . Ata de Registro de Preços n.º  180/11  
Detentora da Ata:  COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA...  Objeto: 
 Registro de preços de soluções parenterais de grande volume.  Preço Unitário:  Lotes: 
10 (R$ 300,00) e 11 (R$ 170,00)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  15/07/11

 Processo Administrativo n.º  11/10/1.890.  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 55/11.  Ata de Registro de Preços n.º  181/11 
 Detentora da Ata:  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA..  Objeto  :  Registro 
de preços de soluções parenterais de grande volume.  Preço Unitário:  Lotes: 02 (R$ 
163,00) e 06 (R$ 257,80)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  15/07/11

 Processo Administrativo n.º  11/10/1.890.  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 55/11.  Ata de Registro de Preços n.º  182/11 
 Detentora da Ata:  FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEA-
RENSE LTDA.  Objeto  :  Registro de preços de soluções parenterais de grande volu-
me.  Preço Unitário:  Lotes: 01 (R$ 255,00); 04 (R$ 129,00); 05 (R$ 142,00); 07(R$ 
152,00); 08(R$ 135,00) e 09(R$ 142,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  15/07/11

 Processo Administrativo n.º   10/10/5.238  Donatário:  Município de Campinas  Doa-
dor:  Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira  Termo de Doação n.º  120/11 . Objeto: 
 Doação de bens móveis  Valor  R$ 1.041,55  Assinatura:  18/07/11 . 

 Processo Administrativo n.º   09/10/43.624  Donatário:  Município de Campinas  Do-
ador:  Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira  Termo de Doação n.º  118/11 . Objeto: 
 Doação de bens móveis  Valor  R$ 45.850,78  Assinatura:  18/07/11 . 

 Processo Administrativo n.º  11/10/17606  Interessado:  Secretaria Municipal de Cida-
dania, Assistência e Inclusão Social  Beneficiária:  MARIA EDILENE DA SILVA  Termo 
de Adesão e Compromisso n.º  01/11  Objeto:  Auxílio-moradia para mulheres vítimas de 
violência gênero  Valor mensal:  R$ 260,69  Prazo:  06 meses  Assinatura:  19/05/11 
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA 
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

  Processo Administrativo  Nº 10/10/22.747  - Interessado:  Secretaria Municipal  de 
Saúde - Assunto:  Tomada de Preços n° 004/2011 -  Objeto:  Execução de obras de 
ampliação do Centro de Saúde Parque Floresta - Campinas - SP.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº 14.217/03, resolvo:
 1. HOMOLOGAR  a Tomada de Preços nº 004/2011, referente ao objeto em epígrafe.
 2. ADJUDICAR  seu objeto à empresa Tesla Engenharia e Comércio LTDA. - EPP, no 
valor global de R$ 221.471,43 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e um 
reais e quarenta e três centavos).
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização de despesa nos termos do Decre-
to Municipal nº 14.217/03 e suas alterações.
2. à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de 
Informação Municipal - SIM.
3. à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura do Termo de 
Contrato.
4. à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para as demais providências. 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Pela SMA  

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

 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
- COMSEA/CAMPINAS 

 Realização Da Conferência Regional De Segurança Alimentar 
 Por seu Presidente, Dr. Nivaldo Dóro, vem o Conselho Municipal de Segurança Ali-
mentar - COMSEA/Campinas,  COMUNICAR  que, organizada pelo Conselho Es-
tadual de Segurança Alimentar - CONSEA/SP, será realizada, neste Município de 
Campinas, a  Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional , no dia 
 22/07/2011 (6ª feira) , das  13h00 às 19h00 , nas dependências do Instituto de Tecnolo-
gia de Alimentos - ITAL, localizado na Avenida Brasil, n° 2.880.
Nessa Conferência Regional, que compreende 90 municípios, serão eleitos os Dele-
gados para a IV Conferência Estadual, já convocada pelo Governo do Estado de São 
Paulo para ocorrer nos dias 13/09, 14/09 e 15/09/2011.
A Conferência Regional é aberta aos interessados na área. 

 Campinas, 15 de julho de 2011 
 NIVALDO DÓRO 

 Presidente Do COMSEA/Campinas 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado pela Srª. Secretária de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 19/07/2011 
 Protocolo:  n° 2010/10/41.757 
Interessado:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
Referência:  Pregão Presencial n° 034/2011 
Objeto:  Registro de Preços de Serviços de Coquetel,  Coffee Break  e Café da Ma-
nhã para Eventos e Reuniões Promovidos pela SMCAIS .
Em face dos elementos constantes no presente Processo Administrativo e ao disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal n° 14.217/2003, e suas alterações,  AUTORIZO A 
DESPESA  no valor global de  R$ 24.500,00  (vinte e quatro mil e quinhentos reais), 
que onerará dotação orçamentária do presente exercício, a favor das empresas:
-  TRÍADE PANIFICADORA LTDA. - EPP , Ata de Registro de Preços  n° 136/2011 , 
no valor de  R$ 14.500,00  (quatorze mil e quinhentos reais), referente ao item  02 ;
-  ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA 
VLIEG , Ata de Registro de Preços  n° 137/2011 , no valor de  R$ 10.000,00  (dez mil 
reais), referente ao item  03 .
Publique-se.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 DARCI DA SILVA 

 Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 
  

 EDITAL DE CHAMAMENTO 
 Expediente despachado pela Srª. Secretária de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 19/07/2011 
 A Srª. Darci da Silva, Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, 
faz saber que o servidor,  DAITON PEREIRA DA COSTA,  Condutor de Veículos e 
Máquinas, matrícula n° 108.736-3, lotado no Centro de Custo P0005, Coordenadoria 
Setorial Administrativa desta Pasta, que tendo verificado o seu não comparecimento, 
sem causa justificada, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, fica pelo presente 
Edital convidado a fazer prova de que seu afastamento se funda em motivo de força 
maior ou coação ilegal, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de pu-
blicação, sob pena de  DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO , nos termos do 
 art. 195 c/c 198, II, § 1º da Lei n° 1.399/55  (Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Campinas.
E para que não se alegue ignorância, é expedido o presente Edital, que será publicado 
no Diário Oficial do Município por 03 (três) dias.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 DARCI DA SILVA 

 Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 ATOS DO CONSELHO 

 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) - e 
tendo em vista a Lei nº 8724 de 27.12.95 que dispõe sobre sua criação, alterada pela 
Lei nº 11.130 de 15.01.2002 e Decreto nº 14.302 de 28.04.2003 que dispõe sobre seu 
Regimento Interno, através de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais,  CON-
VOCA  seus Conselheiros Titulares e Suplentes e convida os interessados em geral 
para participarem da  Reunião Ordinária  do CMAS a realizar-se no dia 26.07.2011, 
com início às 8h30m em sua sede na Rua Ferreira Penteado 1331, Centro, Campinas/
SP, com a seguinte pauta:

 A) Expediente:  
1. Leitura e deliberação das Atas das reuniões de 24.05.2011 e 28.06.11;
2. Justificativas de ausências.
 B) Ordem do Dia: 
1. Providências GT da IX Conferência Municipal de Assistência Social e Deliberações;
2. Denúncia do Termo de Ajuste do Cofinanciamento 2011 (Seara Espírita Joanna de 
Ângelis;
3. Relatos de comissões;
 C) Informes 
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 MARIA HELENA NOVAES RODRIGUEZ 

 PRESIDENTE DO CMAS 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 PORTARIA Nº 190/11   

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições que 
lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, de 10 de 
setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo Disciplinar nº  007/11 , do protocolado nº  11/10/441 , onde figura 
como interessado o Centro de Controle de Zoonoses “Dr. João Rui Sbragia Muniz” da Se-
cretaria Municipal de Saúde, referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de matrícula(s) funcional(is) 
nº(s)  78.831-7 , face às disposições insertas na alínea “a” do inciso III do artigo 1º do Decreto 
Municipal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente protocolado.
 

 Campinas, 11 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos 
  

 PORTARIA Nº 191/11 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previstas no 
Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 RESOLVE 
pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apuração dos 
fatos narrados no protocolado nº  09/10/39.897,  onde figura como interessado o Departa-
mento Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura. 

 Campinas, 12 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos 
  

 PORTARIA Nº 192/11 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições que 
lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, de 10 de 
setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  021/10 , do protocolado nº  10/10/23.948 , 
onde figura como interessado o Departamento de Processos Disciplinares e Investigató-
rios da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de 
matrícula(s) funcional(is) nº(s)  110.694-5 , face às disposições insertas na alínea “a” do in-
ciso III do artigo 1º do Decreto Municipal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do 
presente protocolado. 

 Campinas, 12 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos 
  

 PORTARIA Nº 193/11 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições previs-
tas no  Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,  
 RESOLVE 
pela Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  para a regular 
apuração dos fatos narrados, no protocolado nº  11/10/23.586,  onde figura como interessado 
o Centro de Controle de Zoonoses “Dr. João Rui Sbragia Muniz” da Secretaria Municipal de 
Saúde, referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de matrícula(s) funcional(is) nº(s)  37.707-4. 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem como 
ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a expedição do 
ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento de Processos Disci-
plinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que lhe são imputados.
 

 Campinas, 15 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos 
  

 PORTARIA Nº 194/11 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 RESOLVE 
pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apu-
ração dos fatos narrados no protocolado nº  11/10/30.906,  proveniente da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos. 

 Campinas, 18 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos 

 SECRETARIA DE COMÉRCIO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   

  Processo Administrativo:  nº 10/10/48004
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social
 Pregão Presencial nº  044/2011
 Objeto : Registro de Preços de serviço de locação de sanitários químicos
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, e com fulcro na Ata de 
Registro de Preço n.° 144/11,  AUTORIZO  a  DESPESA  a favor da empresa  ECO-
TEC - Tecnologia Ecológica Ltda , no valor total de  R$ 8.688,02  (oito mil, seiscentos 
e oitenta e oito reais e dois centavos), para prestação de serviços referentes aos Lotes 
01, 02 e 03. 
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se a Secretaria Municipal de Administração 
para as demais providências, conforme homologação.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 RUI RABELO 

 Secretário Comércio, Industria, Serviços E Turismo 
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 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 COMUNICADO 
 Propostas Contempladas no Edital de Seleção de Projetos para Exposições 

Temporárias no Museu de Arte Contemporânea de Campinas “José Pancetti” 
 A Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas torna público o resul-
tado da seleção das propostas contempladas no Edital de Seleção de Projetos para 
Exposições Temporárias Museu de Arte Contemporânea de Campinas “José Pancet-
ti”, publicado na edição de 28 de abril de 2011 do Diário Oficial do Município de 
Campinas. Os proponentes contemplados deverão dirigir-se ao Museu de Artes Con-
temporâneas de Campinas “José Pancetti”, localizado à Av. Benjamin Constant, 1633 
- Centro, Campinas, de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 16h30min, 
para formalizar o agendamento, nos termos do item 6- g) do Edital. 

PROJETOS CONTEMPLADOS:
PROPONENTE CURADOR TEMA ARTISTAS

MARIA HELENA 
PIRES MARTINS

MARIA HELENA 
PIRES MARTINS

ARTE: DIVERSI-
DADE, DIVERSÃO, 

DIVERSOS.

AFRÂNIO MON-
TEMURRO, ANA 
ALMEIDA, INÊS 

FERNANDEZ, ALICE 
GROU, NORMA 
VIEIRA, OLÍVIA 

NIEMEYER,RENATO 
KERR E SILMARA 

WATARI.

SYLVIA HELENA 
FUREGATTI SYLVIA FUREGATTI TEMPO PPARALELO

SYLVIA FUREGATTI, 
CECÍLIA STELINI, 

ADRIANA DA CON-
CEIÇÃO E HEBERT 

GOUVEA

LÚCIA EUSTÁCHIO 
FONSECA RIBEIRO

CLÁUDIA MARIA 
FRANÇA DA SILVA

A CASA: MODOS DE 
HABITAR. LÚCIA FONSECA

ELISABETH MENDES 
SCHNEIDER TINA GONÇALVES BASE BINÁRIA BETH SCHNEIDER

PROJETOS SUPLENTES:

COLETIVO TERÇA E 
QUARTA

MÁRCIA CYMBA-
LISTA TERÇA OU QUARTA

FERNANDA IZAR, 
FELIPE GOÉS E JEFF 

CHIES

ALTINA FELÍCIO DOS 
SANTOS ALTINA FELÍCIO FIGURAÇÕES

ALTINA FELÍCIO, 
GEORGINA TORRES, 

RUTH SPRUNG E 
VERA CHALMERS

CÁSSIA SILVIA AL-
VES GONÇALVES

WINFRED MAXIMI-
LIAN NOTH

CORPORALIDADE, 
NAUREZA: FORMA E 

MATÉRIA
CÁSSIA GONÇALVES

 

 Campinas, 14 de julho de 2011 
 GABRIEL GUEDES RAPASSI 

 Diretor De Cultura 
  

 EDITAL DO CONCURSO PÉROLA NEGRA 2011 
  

  Artigo 1º -  Em atendimento à Lei Municipal 8175, de 20 de Dezembro de 1994, que 
institui no município de Campinas o Concurso Rainha Pérola Negra, regulamentado 
pelo Decreto Municipal nº: 12.158 de 28 de dezembro de 1996, o Concurso Rainha 
Pérola Negra será realizado no dia 19 de agosto de 2011. 
 Artigo 2º -  Nos termos do Artigo 2º do Decreto 12.158 de 28 de dezembro de 1.996, 
as candidatas deverão possuir entre 16 e 25 anos de idade na época do concurso, ser 
brasileiras, de raça negra e residirem no Município de Campinas. 
 Artigo 3º -  As inscrições para o Concurso serão feitas entre os dias 18 de julho de 
2011 a 05 de agosto de 2011, devendo as candidatas apresentarem obrigatoriamente 
no ato da inscrição os seguintes documentos: 
I. Ficha de inscrição devidamente preenchida;
II. Autorização dos pais ou responsável legal, no caso de a candidata ter menos que 21 
(vinte e um) anos de idade;
III. Cópia da cédula de identidade;
IV. Comprovante de endereço em nome da candidata.
 Artigo 4º -  No máximo 20 candidatas farão parte do desfile final.
 §   único  Se houver mais de 20 candidatas, será realizada etapa de pré-seleção, a cargo 
da Coordenadoria de Ação Cultural e da Coordenadoria Especial de Promoção da 
Igualdade Racial.
 Artigo 5º -  A Comissão Julgadora será formada por 12 (doze) membros, sendo 06 
(seis) indicados pela Secretaria Municipal de Cultura e 06 (seis) pela Coordenadoria 
Especial de Promoção da Igualdade Racial.
 Artigo 6º -  A Comissão julgadora avaliará as candidatas de acordo com os seguintes 
critérios:
I - Beleza típica e representativa da afro-descendência; 
II - beleza de rosto; 
III - perfeição e proporcionalidade de linhas físicas; 
IV - simpatia; 
V - charme; 
VI - harmonia do conjunto.
 §   único  Para cada critério será atribuída uma nota de 1 (um) a 5 (cinco) inteiros, por 
cada membro da Comissão Julgadora, sendo a soma das mesmas a nota final de cada 
candidata.
 Artigo 7º -  Serão realizados cinco (05) ensaios na semana anterior ao desfile final, de 
presença obrigatória das candidatas.
 §   único  O não comparecimento a cada ensaio acarretará a perda de 01 (um) ponto 
para a candidata.
 Artigo 8º -  As vencedoras do concurso deverão, obrigatoriamente, apresentar: 
I. Cópia do CPF e Documento de Identidade;
II. Cópia de comprovante de residência em nome da vencedora;
III. Dados bancários, contendo: nome do banco, número de agência, número da conta-
corrente em nome da vencedora.
 Artigo 9º -  As inscrições poderão ser realizadas nos seguintes locais:
I. Coordenadoria Setorial de Ação Cultural - Prefeitura Municipal de Campinas, Se-
cretaria de Cultura. Avenida Anchieta, 200, 15º andar - Centro - Campinas/SP. Fone: 

2116-0518. Das 09:00 às 17:00 horas.
II. Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR) 
Avenida Campos Sales, 427. Telefone: (19) 2116-0523. Das 09:00 às 19:00 horas.
 Artigo 10 -  A ficha de inscrição poderá ser obtida nos locais indicados no artigo 5º 
 Artigo 11 -  A premiação será feita após a realização do concurso, cabendo às vence-
doras receberem os seguintes prêmios: 
I. Rainha Pérola Negra - R$ 2.000,00 (Dois mil reais);
II. Primeira Princesa - R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais);
III. Segunda Princesa - R$ 1.000,00 (Um mil reais).
 Artigo 12 -  As candidatas, ao fazerem sua inscrição, declaram estar de acordo com 
os termos contidos na Lei Municipal 8175 de 20 de dezembro de 1994, no Decreto 
Municipal 12158 de 18 de fevereiro de 1996 e neste Regulamento. 
 Artigo 13 -  Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Julgadora.
 Artigo 14 -  Não caberão recursos às decisões da Comissão Julgadora.
 

 Campinas, 15 de julho de 2011 
 GABRIEL GUEDES RAPASSI 

 Diretor De Cultura 
  

 COMUNICADO   

 A Secretária Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, informa que propostas 
de eventos e atividades culturais a serem realizadas na Estação Cultura, no período de 
15 de agosto a 15 de dezembro de 2011, devem ser encaminhadas à Diretoria de Cultu-
ra, no 15º andar da Prefeitura Municipal de Campinas, para análise e agendamento.
 

 Campinas, 18 de julho de 2011 
 RENATA ALVES SUNEGA 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PORTARIA SME Nº 75/2011   

 O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 15 
da Lei Municipal Nº 8.869/96 e o Art. 26 do Regimento Interno do Conselho Muni-
cipal de Educação,
 RESOLVE: 
 Art. 1º  Revogar a Portaria SME Nº 45/2007, que designou a servidora pública Ana 
Cláudia Ferreira Lopes, matrícula 1111124, e o Sr. Frederico Sequeira Scopacasa, ma-
trícula 100.059, como Consultores Técnicos do Conselho Municipal de Educação.
 Art. 2º  Revogar a Portaria SME Nº 10/2008, que designou a servidora pública Sandra 
Regina Sellin Trevelin, matrícula 108082-2, como Consultora Técnica do Conselho 
Municipal de Educação.
 Art. 3º  Designar os seguintes servidores públicos para a Consultoria Técnica do Con-
selho Municipal de Educação:
 -  Antonio Donizeti Leal, matrícula 108038-5;
 -  Patricia Lazzarini Furlan, matrícula 108244-2;
 -  Paulo Antonino Scollo, matrícula 100.069.
 Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 MÁRCIO ROGÉRIO SILVEIRA DE ANDRADE 

 Secretário Municipal De Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 COMUNICADO FUMEC/CEPROCAMP Nº 36/2011 
 SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO 05/2011 

 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,  COMUNICA  que, nos dias e nos horários estabelecidos 
no Anexo Único, será realizada no  CEPROCAMP , localizado na Av. 20 de novembro 
n.º 145, Centro, Campinas, a  Sessão de Atribuição 05/2011  de Componentes Curricu-
lares dos Cursos Técnicos e dos Cursos de Qualificação Profissional, conforme EDI-
TAL FUMEC/CEPROCAMP Nº 05/2010, publicado em Diário Oficial do Município 
de 17 de dezembro de 2010. 
 1 . Ficam  CONVOCADOS  os candidatos inscritos nos EIXOS, classificados no Pro-
cesso Seletivo para Formação de Cadastro, para interessados em ministrar atividades 
docentes nos Cursos Técnicos e nos Cursos de Qualificação Profissional, classifica-
dos conforme COMUNICADO FUMEC/CEPROCAMP Nº 25/2011, publicados no 
Diário Oficial do Município de 14 de junho de 2011, para a Sessão de Atribuição dos 
Componentes Curriculares dos Cursos Técnicos e dos Cursos de Qualificação Profis-
sional, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação por EIXO.
 2 . O candidato poderá utilizar até 10 minutos para realizar sua escolha.
 3.  No ato da atribuição, o candidato deverá:
 3.1  apresentar e entregar cópia dos documentos: RG, CPF e a carteira do Conselho 
Regional de sua Categoria quando houver.
 3.2  declarar no ato da atribuição sua situação de acúmulo de cargo ou função em órgão 
público Federal, Estadual ou Municipal.
 3.3  entregar documento que comprove o acúmulo remunerado em órgãos públicos, 
quando houver.
 4.  A jornada máxima para atribuição será de  40 horas semanais .
 5.  O candidato não poderá estar em Licença para Tratamento de Saúde
 6.  Será atribuído o Componente Curricular ou turmas de Qualificação Profissional por 
procuração simples, sem registro em cartório, apresentando no ato da Atribuição, do-
cumento de identidade com foto do procurador e os documentos do candidato exigidos 
nos itens  3.1, 3.2 e 3.3  do presente Comunicado.
 7.  O candidato assumirá total responsabilidade pela escolha realizada por seu procura-
dor, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante.
 8 . Sessão de Atribuição 05/2011 será iniciada pelos candidatos classificados na FAI-
XA I e subsequentemente as demais FAIXAS
 9.  Caso o Componente Curricular ou turma de Qualificação Profissional sejam atri-
buídos, a próxima sessão de atribuição será iniciada pelos candidatos classificados na 
FAIXA I e subsequentemente as demais FAIXAS.
 10.  Se o  Componente Curricular e/ou Turma de Qualificação Profissional não forem 
atribuídos, a próxima atribuição será iniciada a partir do primeiro classificado na FAI-
XA I e subsequentemente as demais FAIXAS.
 11.  Será vetada a atribuição por fax, correio ou outro meio de comunicação.
 12.  Será considerado desistente da Sessão de Atribuição 05/2011 o candidato que:
 12.1  nãocomparecer à sessão de atribuição publicada no Diário Oficial do Município
 12.2  comparecer na sessão de atribuição 05/2011 e declinar de seu direito de escolha.
 13.  O candidato, no ato da atribuição, declarará ciência do Edital 05/2010. 
 14 .Fica vedada a troca ou desistência de turmas e/ou componentes curriculares assu-
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midos nas sessões de atribuições realizadas anteriormente.
 15.  O candidato que faltar a 2 (duas) reuniões pedagógicas consecutivas ou interpo-
ladas e ao Conselho de Módulo, convocados pela escola, exceto se estiver a serviço 
do CEPROCAMP, ficará impedido de concorrer à atribuição de aula no decorrer do 
período letivo. 

 Campinas, 18 de julho de 2011 
 MÁRCIO ROGÉRIO SILVEIRA DE ANDRADE 

 Presidente Da FUMEC 
ANEXO ÚNICO

DATA HORÁRIO EIXOS

25/07 8H30 EIXO VII - AMBIENTE SAÚDE E SEGURANÇA – BIOLOGIA - CUR-
SOS TÉCNICOS

25/07 10H EIXO XIX – MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - CURSOS TÉCNICOS
 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

  

 Protocolado n.° 09/10/33.610 PG
Interessada: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
À vista dos pareceres de fls. 486 a 489 e 490 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que 
indicam a ausência de impedimento legais, AUTORIZO: 
1. A rerratificação do despacho de fl. 475, para ali constar que a supressão contratual 
é no percentual de 23,50%, correspondente ao valor de R$ 35.554,22 (Trinta e cinco 
mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e o aditamento no 
percentual de 0,51%, correspondente ao valor de R$ 764,83 (Setecentos e sessenta e 
quatro reais e oitenta e três centavos), passando o valor inicial a totalizar a quantia de 
R$ 116.474,76 (Cento e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta 
e seis centavos), conforme expressamente indicado às fls. 464, 486, último parágrafo 
e 489, penúltimo parágrafo.
2. Publique-se, e em seguida, à Secretaria de Administração, para formalização do 
Termo Contratual próprio, e após, retorne a esta Pasta para as demais providências, 
inclusive, a oportuna observância do indicado à fl. 489, segundo parágrafo.
Publique-se. 

 Campinas, 15 de julho de 2011 
 GUSTAV0 LEMOS PETTA 

 Secretário Municipal De Esportes E Lazer 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo nº:   03/204/015 anexos 04/10/09652, 04/10/64938, 05/10/12834, 
06/10/08196, 07/03/01912, 08/03/01254, 09/03/1831, 09/03/10903, 10/03/02802 
 Interessado:   Francisco Entenza Guimerans 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3234.54.40.0198.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  Indefiro   o pedido 
de revisão do lançamento do IPTU, exercício de 2003 , visto que foi apurado área 
construída maior que a lançada, a qual acarretartá aumento no valor venal não aten-
dendo ao pleito do requerente, de acordo com vistoria de 30/09/2003 e parecer fiscal 
à folha 40, nos termos do artigo 2º da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos 
artigos 17 e 18 da Lei 11111/2001.  Defiro   os pedidos de revisão dos lançamentos 
do IPTU/Taxa de Lixo, exercícios de 2004 a 2010 , alterando-se os dados cadastrais, 
conforme vistoria de 30/09/2003 e parecer fiscal às folhas 40 e 65, haja vista que tais 
dados estão enquadrados em níveis superiores ao devido, nos termos do artigo 2º e ta-
bela III, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17, 18 e tabela IV do 
anexo I da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007 
e Lei 6355/90 e alterações, a seguir discriminados:

EXERCÍCIO/LANÇA-
MENTO

ÁREA CONSTRUÍDA 
(M²)

TIPO/PADRÃO/SUBPA-
DRÃO ANO DEPRECIAÇÃO

2004 378,54 A-3.9 1991

2005 328,54 A-3.6 1991

2006 A 2010 328,54 RH 4 1991

Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/2007,  determino a retificação de ofício ,  dos dados cadastrais do imóvel, referen-
tes aos lançamentos do exercício de 2011,  com os mesmos dados da decisão proferida aos 
exercícios de 2006 a 2010, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV da Lei 11111/2001, 
alterada pela Lei nº 12176/04, 12445/05 e 13209/2007 e Lei 6355/90 e alterações, conforme 
vistoria e parecer fiscal acima citados.
Os lançamentos dos exercícios de 2004 a 2011 deverão ser substituídos, cancelando-se 
os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 
10400/99, 10736/2000 e 11.111/01, alterada pela Lei nº 12176/04, 12445/05 e 13209/2007 
e Lei 6355/90 e alterações.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se en-
quadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 13.104/01, 
alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 03/10/16070 anexo 09/03/8870 
 Interessado:   Nelson Alaite Junior 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3423.32.61.1100.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos dis-
positivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro   o pedido de revisão 
dos lançamentos do IPTU/Taxas de Lixo e de Sinistro, exercício de 2003,  apurando-se 
o valor do m² da construção, de acordo com o tipo construtivo, mediante preenchimento 
de Planilha de Informações Cadastrais(PICs) para cada edificação, com base na vistoria de 
14/05/2008 e parecer fiscal à folha 39, nos termos do artigo 2º e tabela V, da Lei 9927/98, 
alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17, 18, da Lei 11111/2001 e instrução normativa nº 
001/2004, a seguir discriminados: 

EXERCÍCIO: 2003 

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA 
CONSTRUÍDA(M²)

CATEGORIA CONS-
TRUTIVA ANO DEPRECIAÇÃO

SUBSOLO 126,38 C-2.0 1995

PAV. TÉRREO 404,07 C-2.1 1995

PAV.SUPERIOR 521,67 C-2.4 1995

TOTAL 1.052,12

Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de ofício 
a retificação  dos dados cadastrais do imóvel, referentes aos lançamentos  dos exercícios de 
2004 a 2011,  apurando-se o valor do m² da construção, de acordo com o tipo construtivo, 
mediante preenchimento de Planilha de Informações Cadastrais(PICs) para cada edificação, 
com base na vistoria de 14/05/2008 e parecer fiscal às folhas 39, 48, 57 e 66, nos termos do 
artigo 2º e tabela V, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17, 18C e ta-
bela VI do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12445/05 e 13209/07 e instrução 
normativa nº 001/2004, a seguir discriminados:

EXERCÍCIO: 2004 

PAVIMENTO/PRÉ-
DIO ÁREA CONSTRUÍDA(M²) CATEGORIA 

CONSTRUTIVA ANO DEPRECIAÇÃO

SUBSOLO 126,38 C-2.0 1995

PAV. TÉRREO 404,07 C-2.1 1995

PAV.SUPERIOR 521,67 C-2.4 1995

TOTAL 1.052,12

EXERCÍCIO: 2005 

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA 
CONSTRUÍDA(M²)

CATEGORIA CONS-
TRUTIVA ANO DEPRECIAÇÃO

SUBSOLO 126,38 C-1.8 1995

PAV. TÉRREO 404,07 C-2.1 1995

PAV.SUPERIOR 521,67 C-2.2 1995

TOTAL 1.052,12

EXERCÍCIOS: 2006 A 2011

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA 
CONSTRUÍDA(M²)

CATEGORIA CONS-
TRUTIVA ANO DEPRECIAÇÃO

PAV.INFERIOR 126,38 NRH 5 1995

PAV. TÉRREO 404,07 NRH 5 1995

PAV.SUPERIOR 404,07 NRH 6 1995

MEZANINO 117,60 NRH 5 1995

TOTAL 1.052,12

Os lançamentos dos exercícios de 2003 a 2011 deverão ser substituídos, cancelando-se 
os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 
10400/99, 10736/2000 e 11111/01 alterada pelas Leis 12445/05 e 13209/07. 
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se en-
quadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 13.104/01, 
alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 03/10/10465 anexos 08/03/03749, 09/03/01268, 09/03/10100, 10/03/04564 
 Interessado:   Albino Ferreira Costa 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3431.43.87.0133.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos dis-
positivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro   os pedidos de revisão 
dos lançamentos do IPTU, exercícios de 2003, 2008 a 2010 , apurando-se o valor do m² da 
construção, de acordo com o tipo construtivo, mediante preenchimento de Planilha de Infor-
mações Cadastrais(PICs) para cada edificação, com base na vistoria de 30/01/2005 e parecer 
fiscal à folha 26, nos termos do artigo 2º e tabelas III e V, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 
10.400/99 e dos artigos 17, 18C e tabelas IV e VI do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas 
Leis 12445/05 e 13209/07, a seguir discriminados: 

EXERCÍCIO: 2003 

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA 
CONSTRUÍDA(M²)

CATEGORIA CONS-
TRUTIVA ANO DEPRECIAÇÃO

TERREO 147,20 C-1.5 1994

SUBSOLO 40,30 C-1.0 1994
RESIDÊNCIA- SUPE-

RIOR 115,49 A-2.8 1994

TOTAL 302,99

EXERCÍCIOS: 2008 A 2010 

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA 
CONSTRUÍDA(M²)

CATEGORIA CONS-
TRUTIVA ANO DEPRECIAÇÃO

TERREO 147,20 NRH 5 1994

SUBSOLO 40,30 NRH 4 1994
RESIDÊNCIA- SUPE-

RIOR 115,49 RH 3 1994

TOTAL 302,99

Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de ofício 
a retificação  dos dados cadastrais do imóvel, referentes aos lançamentos  dos exercícios 
de 2004 e 2005,  com os mesmos dados da decisão proferida ao exercício de 2003 e dos 
exercícios de 2006, 2007 e 2011, com os mesmos dados da decisão proferida aos exercícios 
de 2008 a 2010, conforme vistoria e parecer fiscal acima citados, nos termos do artigo 2º e 
tabelas III e V, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17, 18C e tabelas IV 
e VI do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12445/05 e 13209/07.
Os lançamentos dos exercícios de 2003 a 2011 deverão ser substituídos, cancelando-se 
os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 
10400/99, 10736/2000 e 11111/01 alterada pelas Leis 12445/05 e 13209/07. 
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 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se en-
quadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 13.104/01, 
alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 2002/12484 anexos 03/10/11490, 03/10/42954, 04/05/372, 04/10/72540, 
05/10/14388, 07/10/58388, 06/10/11234, 06/10/13326, 07/03/3046, 07/10/31546, 07/10/49119, 
08/10/07234, 08/10/8957, 09/03/2577, 10/03/03870, 10/10/38779, 10/10/38781 
 Interessado:   Bruno Penteado Natividade Moreto/José Luiz Moreto 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3233.61.68.0154.00000(055.066.613-03) 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Mu-
nicipal nº 13.104/2007,  defiro os pedidos de revisão dos lançamentos do IPTU, exercí-
cios de 2002 a 2010 procedendo-se a subdivisão dos imóveis,  códigos cartográficos  nºs 
3233.61.68.0154.00000 - Lote 7-B com área de 1.261,57m²  e 3233.61.68.0136.00000 - Lote 
A-SUB com área de 1.271,58m², corrigindo-se automaticamente suas áreas para um total de 
2.500,00m²; os quais dão origem aos imóveis codificados sob nºs  3233.61.68.0161  - Lote 7-A 
com área de 810,00m² ; 3233.61.68.0148 - Lote 7-B com área de 875,00m² e  3233.61.68.0135  
- Lote 7-D com área de 815,00m²; tudo conforme matrículas oriundas da subdivisão às folhas 
13 a 15, bem como,  alterando-se para predial  os imóveis códigos  3233.61.68.0148 - Lote 
7-B e  3233.61.68.0135  - Lote 7-D, conforme cópias dos pareceres fiscais às folhas 64 a 66, 
extraídas do protocolo 1385/1986, nos termos dos artigos 1º, 2º e tabela III da Lei 9927/98, 
alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 15 a 18, 21, e tabela IV, da Lei 11111/2001, alterada 
pelas Leis nºs 12.176/04, 12445/06 e 13209/2007 a seguir discriminados:

EXERCÍCIOS: 2002 A 2005

UNIDADE ÀREA TER-
RENO FRENTE ÁREA CONS-

TRUÍDA 
TIPO/PADRÃO
SUBPADRÃO

ANO DEPRE-
CIAÇÃO

3233.61.68.0161-
LOTE 7-A 810,00M² 12, 00M  - - TERRITORIAL - 

3233.61.68.0148- 
LOTE 7-B 875,00M² 13,00M 89,00M² A-2.0 2001

3233.61.68.0135- 
LOTE 7-D 815,00M² 12,00M 37,12 A-2.0 2001

EXERCÍCIOS: 2006 A 2010

UNIDADE ÀREA TER-
RENO FRENTE ÁREA CONS-

TRUÍDA 

CATEGORIA 
CONSTRU-

TIVA

ANO DEPRE-
CIAÇÃO

3233.61.68.0161-
LOTE 7-A 810,00M² 12, 00M  - - TERRITORIAL - 

3233.61.68.0148- 
LOTE 7-B 875,00M² 13,00M 89,00M² RH2 2001

3233.61.68.0135- 
LOTE 7-D 815,00M² 12,00M 37,12 RH2 2001

Com base nos documentos acostados aos autos e nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  determino a retificação de ofício ,  dos dados cadastrais dos 
imóveis, referentes aos lançamentos do exercício de 2011,  com os mesmos dados da deci-
são proferida aos exercícios de 2006 a 2010, nos termos dos artigos 15 a 18, 21, e tabela IV, 
da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12.176/04, 12445/06 e 13209/2007 13209/07.
Os lançamentos e débitos dos exercícios de 2002 a 2011 referentes aos códigos cartográfi-
cos  nºs 3233.61.68.0154.00000 - Lote 7-B com 1.261,57m²  e 3233.61.68.0136.00000 - Lote 
A-SUB com 1.271,58m², deverão ser cancelados constituído-se os novos lançamentos a 
partir do exercício de 2002, nos termos da Lei Municipal nº 9927/98, alterada pela Lei 
10.400/99 e Lei 11.111/01, alterada pelas Leis nºs 12.176/04, 12.445/05 e 13209/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da decisão de cancelamento e de cons-
tituição de novos lançamentos dos exercícios de 2005 a 2009 , por não se enquadrar na 
obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 13.104/01, alterada 
pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 03/10/11652, 04/10/10621, 05/10/11184, 06/10/8006, 08/03/3152, 09/03/3265, 
09/03/11817 
 Interessado:   Selma Maria Gomes 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3431.31.70.0142.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos dis-
positivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro os p  edidos de revisão 
dos lançamentos do IPTU, exercícios de 2003 a 2006, 2008 e 2009,  alterando-se a área 
construída de 145,00m² para 104,43m², o ano base de depreciação de 1986 para 1982 e o 
tipo/padrão/subpadrão  nos exercícios de 2003 e 2004  de A-3.0 para A-2.5,  no exercício 
de 2005  para A-2.6 e nos  exercícios de 2006, 2008 e 2009  para a categoria construtiva/pa-
drão de acabamento RH2, conforme vistoria de 12/12/08 e parecer fiscal à folha 53, nos 
termos do artigo 2º e tabela III, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 
17, 18, tabela IV do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12176/04, 12445/05 e 
13209/2007.
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 
13104/2007,  determino a retificação de ofício ,  dos dados cadastrais do imóvel, refe-
rentes aos lançamentos dos exercícios de 2007, 2010 e 2011,  com os mesmos dados da 
decisão proferida aos exercícios de 2006/2008/2009, nos termos dos artigos 15 e 16, da 
Lei 11111/2001, alterada pela Lei nº 12.176/04, 12445/05 e 13209/07, conforme vistoria e 
parecer fiscal acima citados.
Os lançamentos dos exercícios de 2003 a 2011 deverão ser substituídos, cancelando-se os respecti-
vos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 10400/99, 10736/2000 
e 11.111/01, alterada pelas Leis nºs 12.176/04, 12.445/05 e 13209/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se en-
quadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 13.104/01, 
alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 03/10/12011 anexos 04/10/05872, 09/03/11124 
 Interessado:   Jerônimo Francisco 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3162.13.13.0171.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos dis-
positivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro o pedido de revisão 
do lançamento do IPTU, exercício de 2003 , alterando-se o tipo/padrão/subpadrão de A3.0 
para A-2.6, visto que tal dado está enquadrado em nível superior ao devido, conforme vis-
toria de 16/11/2005 e parecer fiscal à folha 28, nos termos do artigo 2º e tabela III, da Lei 
9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17 e 18 da Lei 11111/2001.  Indefiro   o 
pedido de revisão do lançamento do IPTU, exercício de 2004 , visto que foi apurado em 
vistoria área construída maior que a lançada, a qual acarretartá aumento no valor venal do 
imóvel não atendendo ao pleito do requerente,de acordo com parecer fiscal à folha 28, nos 
termos do artigo 2º da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17 e 18 da 
Lei 11111/2001.
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/2007,  determino a retificação de ofício ,  dos dados cadastrais do imóvel, para o 
exercício de 2012,  alterando-se a área construída de 155,50m² para 192,98m², o ano base de 
depreciação de 1989 para 1991 considerando-se a categoria construtiva/padrão de acabamen-
toRH3, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV da Lei 11111/2001, alterada pela Lei nº 

12.176/04, 12445/05 e 13209/2007, conforme vistoria e parecer fiscal acima citados.
O lançamento do exercício de 2003 deverá ser substituído, cancelando-se os respecti-
vos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 10400/99, 
10736/2000 e 11.111/01.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se en-
quadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 13.104/01, 
alterada pela Lei 13636/09. 
 ProtocoloS nº: 04/10/07412, 05/10/06545, 06/10/7142, 07/03/0898, 08/03/2111, 
09/03/1863, 09/03/11431, 10/03/02113 anexo ao principal nº 2003/10/16484 
 Interessado:  Daniel Onofre Gomide 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3362.61.21.0266.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos dis-
positivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro os pedidos de revisão 
dos lançamentos do IPTU, exercícios de 2004 a 2010 , alterando-se o imóvel para predial 
com área construída de 100,15m², o ano base de depreciação 2001 e o tipo/padrão/subpadrão 
 nos exercícios de 2004/2005  A-2.8 e  nos exercícios de 2006 a 2010  RH3, conforme vistoria 
de 24/11/2003 e parecer fiscal às folhas 12/13, nos termos do artigo 2º e tabela III, da Lei 
9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 17, 18 e tabela IV da Lei 11111/2001, alte-
rada pela Lei nº 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/2007,  determino de ofício a atualização dos dados cadastrais do imóvel, referen-
tes ao lançamento do exercício de 2011  com os mesmos dados da decisão proferida aos 
exercícios de 2006 a 2010, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV da Lei 11111/2001, 
alterada pela Lei nº 12176/04, 12445/05 e 13209/2007, conforme vistoria e parecer fiscal 
acima citados.
Os lançamentos dos exercícios de 2004 a 2011, deverá ser substituído, cancelando-se os res-
pectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 10400/99, 
10736/2000 e 11.111/01, alterada pela Lei nº 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se en-
quadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 13.104/01, 
alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 2004/10/11313 anexos 05/10/13617, 05/10/13603, 06/10/12081, 
07/10/57942 
 Interessado:   Silvia Maria Saracuza Oliveira 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3433.22.96.0122.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer dos pedidos de revisão dos lançamentos do IPTU, 
exercícios de 2004 a 2006,  por falta delegitimidade da requerente, posto que a mesma 
embora notificada, não apresentou documento comprovando a propriedade do imóvel ou a 
representatividade perante o sujeito passivo do imposto, conforme folha 41, nos termos dos 
artigos 63, § 2º, 83, II, da Lei 13.104/07 e Decreto 16.274/08.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se enquadrar 
na obrigatoriedade do recurso oficial nos termos do art. 74, da Lei nº 13104/07, alterada 
pela Lei 13636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da decisão de 
não conhecimento dos pedidos de revisão dos exercícios de 2004 a 2006, no prazo de até 30 
dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 2001/5740 anexos 2002/5537, 2006/10/49242 
 Interessado:   Benevenuto Tilli 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3234.51.90.0337.01001   Lote   1-A 
Com base nos documentos acostados aos autos e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 
a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  fica prejudicada a análise dos pedidos de revi-
são dos lançamentos do IPTU, exercícios de 2001 e 2002,  nos termos do artigo 85 da Lei 
13104/2007, tendo em vista a perda do objeto das impugnações, pois os lançamentos em 
comento foram cancelados em face da reemissão efetuada em outubro/2010, através do proto-
colo nº 1998/36888, com retificação dos dados cadastrais do imóvel, referentes aos exercícios 
de 2001 a 2004, conforme demonstrativos à folhas 78 e 81. 
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se en-
quadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 13.104/07, 
alterada pela Lei 13.636/09. 
 Protocolo nº: 05/10/52685, 06/10/11560, 07/03/03672, 08/10/59803, 09/03/03678, 
09/10/21619 
 Interessado:   Multimix Nutrição Animal Ltda 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3251.63.50.0892.01001 e 325163.50.0872.01001 
Com base nos documentos acostados aos autos e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 
a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  fica prejudicada a análise dos pedidos de revisão 
dos lançamentos do IPTU, exercícios de 2005 a 2007 e 2009,  nos termos do artigo 85 da 
Lei 13104/2007, tendo em vista a perda do objeto das impugnações, pois os lançamentos 
em comento foram cancelados em face da reemissão efetuada em outubro/2010, através 
do protocolo nº 1988/31658, com retificação dos dados cadastrais dos imóveis a partir do 
exercício de 2005, conforme demonstrativos à folhas 193 a 199. 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU, 
exercícios de 2003 e 2004(reemitidos em outubro/2008),  por se encontrar intempestiva 
a solicitação, nos termos dos artigos 83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi 
protocolizado além do prazo previsto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se en-
quadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 13.104/07, 
alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da decisão de 
não conhecimento do pedido de revisão dos exercícios de 2003 e 2004, no prazo de até 30 
dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 

 Campinas, 18 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 Diretor-DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo nº:   06/40/135 
 Interessado:   GILBERTO BELANI 
 Assunto:   Compensação/restituição de IPTU/Taxas 
 Imóveis de Códigos Cartográficos:   3242.21.01.0175.00000 e 3242.21.01.0188.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos 
acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e  85  da Lei Mu-
nicipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente processo , face  a perda do ob-
jeto,  pois, a solicitação foi atendida através dos protocolados nº 05/40/4698 e nº 07/10/35422, 
tendo em vista que o valor recolhido para o exercício de 2005, emissão 01/2005, relativo ao 
imóvel de código cartográfico nº 3242.21.01.0174.00000, o qual fora cancelado em substi-
tuição à reemissão efetuada em 09/2005, devido a subdivisão do mesmo, foi  aproveitado  
nos lançamentos em reemissão, relativos ao imóveis de códigos nº 3242.21.01.0175.00000 e 
3242.21.01.0188.01001, de acordo com a publicação no DOM de 17/07/2009, já tendo sido 
providenciado conforme demonstrativo do conta corrente fiscal, estando portanto, atendida a 
pretensão do requerente, nada mais restando a ser providenciado,  arquive-se. 
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 Protocolado nº: 06/10/64596 e anexo 11/10/28838  
 Interessado: SPE PORTO DI NUCCI 
 Assunto: Revisão/restituição de tributos imobiliários 
 Imóvel Código Cartográfico: nº 3423.53.90.0002.01022 
De acordo com a manifestação do setor competente, certifico a  desistência expressa  do 
pedido de revisão do IPTU/Taxas, protocolados sob nº 11/10/28838, relativo ao imóvel de 
código cartográfico nº 3423.53.90.0002.01022, nos termos do disposto no artigo 15 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, nada mais restando a providenciar. 
 Protocolado nº: 06/10/64570 e anexo 11/10/28837  
 Interessado: SPE PORTO DI NUCCI 
 Assunto: Revisão/restituição de tributos imobiliários 
 Imóvel Código Cartográfico: nº 3423.53.90.0002.01050 
De acordo com a manifestação do setor competente, certifico a  desistência expressa  do 
pedido de revisão do IPTU/Taxas, protocolados sob nº 11/10/28837, relativo ao imóvel de 
código cartográfico nº 3423.53.90.0002.01050, nos termos do disposto no artigo 15 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, nada mais restando a providenciar. 
 Protocolo nº: 06/10/40484 
 Interessado:   EDUARDO LUIZ PIOVESAN 
 Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário 
 Imóvel de Código Cartográfico:   3441.52.27.0465.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos 
acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e  85  da Lei 
Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente processo , face  a perda do 
objeto,  visto que através do protocolado nº 03/10/31208, foi reconhecido o direito a resti-
tuição do valor recolhido das parcelas 04/11 a 11/11 da 1ª emissão do IPTU/Taxas de 2002, 
no montante de 606,9085 UFIC, não deduzido na emissão com a nova classificação como 
predial para o código cartográfico nº  3441.52.27.0465.01001 (042.168.511-02)  e autorizado 
a compensação do referido crédito com os débitos existentes em nome do contribuinte, 
conforme publicações no DOM de 12/07/2008 e 06/09/2008, nada mais restando a ser pro-
videnciado,  arquive-se. 
 Protocolo nº: 06/10/40016 
 Interessado:   MANOEL VALDENI GUERRA 
 Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário 
 Imóvel de Código Cartográfico:   3442.14.01.0001.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos 
acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e  85  da Lei 
Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente processo , face  a perda 
do objeto,  visto que através do protocolado nº 07/03/16722, o valor recolhido das parcelas 
04/11 a 11/11 da primeira emissão do IPTU/Taxas de 2001, não deduzido na reemissão de 
11/2001, relativo ao imóvel de código cartográfico nº 3442.14.01.0001.01001,  foi aprovei-
tado na referida reemissão para a quitação da parcela 01/11 e a redução da parcela 02/11 
do IPTU/Taxas de 2001, emitido em 11/2001, conforme decisão publicada no DOM de 
22/06/2010, e de acordo com a informação do cadastro imobiliário fls. 10, estando assim 
atendida a pretensão do requerente, nada mais restando a ser providenciado,  arquive-se. 
 Protocolo nº: 06/10/32618 
 Interessado:   FELICIO MARCOS RACHED SOUBIHE 
 Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário 
 Imóvel de Código Cartográfico:   3423.43.81.0093.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos 
acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e  85  da Lei 
Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente processo , face  a perda do 
objeto,  visto que através do protocolado nº 02/00/2757, o valor recolhido das parcelas 10/11 
e 11/11 da primeira emissão do IPTU/Taxas de 2005, não deduzido na reemissão de 11/2005, 
relativo ao imóvel de código cartográfico nº  3423.43.81.0093.01001,  foi aproveitado no lan-
çamento retroativo aos exercícios de 2005 a 2008, providenciado em 09/2009, de acordo com 
a informação constante do demonstrativo do conta corrente, fls. 15, estando assim atendida a 
pretensão do requerente, nada mais restando a ser providenciado,  arquive-se. 
 Protocolo nº: 06/10/28024 
 Interessado:   RITA DE CÁSSIA ANTONELLI MAZZIERO 
 Assunto:   Revisão/compensação/restituição de IPTU/Taxas 
 Imóvel de Código Cartográfico:   3234.34.78.0219.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elemen-
tos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e  85  
da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente processo , face 
 a perda do objeto,  visto que através do protocolado de nº 06/10/52468 foi autorizado a 
compensação correspondente a parcela 04 da 1ª emissão do IPTU/Taxas do exercício de 
2006, não deduzido na reemissão de 05/2006, relativo ao imóvel de código cartográfico nº 
3234.34.78.0219.01001, que foi aproveitado na reemissão para quitação das parcelas 01/11 
e 02/11 e a redução da parcela 03/11 do IPTU/Taxas de 2006, emitido em 05/2006, confor-
me publicação no DOM de 02/07/2008 e informação cadastral às fls. 17 a 19, nada mais 
restando a providenciar,  arquive-se. 
 Protocolo nº: 06/10/13747 
 Interessado:   JOÃO DE SOUZA SANTOS 
 Assunto:   Cancelamento/compensação/restituição de IPTU/Taxas 
 Imóveis de Códigos Cartográficos:   3262.42.31.0138.00000 (055.089.704- 03) 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elemen-
tos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e  85  
da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente processo , face 
 a perda do objeto,  pois, a solicitação foi atendida através do protocolado nº 03/10/943, 
tendo em vista que o valor recolhido para o exercício de 2002, emissão 01/2002, relativo 
ao imóvel de código de contribuinte nº 055.089.847- 03, o qual fora cancelado em substi-
tuição à reemissão efetuada em 11/2002, devido a subdivisão do mesmo, foi  compensado 
de ofício  no lançamento em reemissão, relativo ao imóvel originado de código cartográfi-
co nº  3262.42.31.0138.00000 (055.089.704- 03),  de acordo com a publicação no DOM de 
15/08/2008, já tendo sido providenciado conforme demonstrativo do conta corrente fiscal, 
estando portanto, atendida a pretensão do requerente, nada mais restando a ser providen-
ciado,  arquive-se. 
 Protocolo nº: 10/10/6218  
 Interessado:   DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários/Taxa de Lixo 
 Imóvel:   Código cartográfico nº 3261.32.23.0734.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos do 
processo,  defiro  o pedido de revisão/cancelamento do lançamento e débitos da Taxa de Coleta 
Remoção e Destinação do Lixo, a partir do exercício de  1992 , relativo ao imóvel de código 
cartográfico  nº 3261.32.23.0734.00000,  vez que o mesmo não é atendido pelo respectivo ser-
viço e nem colocado à sua disposição, contrariando dessa forma o disposto no artigo 77 da 
Lei nº 5.172/66- CTN. Em relação a revisão de lançamento do IPTU, nada a providenciar, 
tendo em vista que já houve o reconhecimento da Imunidade Tributária, para o imóvel em 
questão, através do protocolado nº 09/10/919 publicado no DOM de 24/01/2009. Deixo de 
recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a presente decisão não se enquadra na 
obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei nº 13.104/07,alterado 
pela Lei nº 13.636/09. 
 Protocolo nº 06/10/6453 e anexos  
 Interessado:   MARCELO HORTA DE LIMA AIELLO 
 Assunto:   Revisão de tributos imobiliários- IPTU/Taxas- 2006 a 2010  
 Imóvel: Código cartográfico nº   3214.52.74.0001.00000 

Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos 
do processo,  indefiro  os pedidos de revisão do lançamento do IPTU/Taxas dos exercícios 
de  2006 a 2010 , relativos ao imóvel de código cartográfico nº  3214.52.74.0001.00000,  por 
falta de amparo legal, haja vista que o valor do m² do terreno lançado para os exercícios 
impugnados, encontram-se efetuados de acordo com o mapa de valores aprovado através da 
Lei nº 9927/98 e da Lei nº 12.446/05, estando portanto, regularmente lançados nos termos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações.
 Protocolo nº 09/10/3699  
 Interessado:   NORMA RUBIM PODOLSKY 
 Assunto:   Cancelamento do lançamento do IPTU 2008 (retroativo de 2004 a 2007) 
 Imóvel:   Código cartográfico nº 3233.62.44.0528.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, e em atendimento aos 
dispositivos dos artigos 66, 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro  o pedido de 
cancelamento do IPTU de 2008 (retroativo aos exercícios de 2004 a 2007), relativo ao imó-
vel de código cartográfico nº  3233.62.44.0528.01001,  por falta de amparo legal, haja vista 
que o imóvel foi objeto de vistoria em 14/10/2008, conforme protocolado nº 03/10/19077, 
não tendo sido apresentado/comprovado nenhum fato novo que pudesse alterar os dados 
cadastrais, estando devidamente constituído nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01 e 
alterações e de acordo com a I.N. 01/04.
 Protocolo nº 09/10/33885 
 Interessado:   EUNICE DE FÁTIMA BRANTEGANI (ENICE) 
 Assunto:   Revisão de tributos imobiliários- IPTU- Retroativo de 2004 
 Imóvel: Código cartográfico nº   3421.41.30.0079.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elementos do 
processo e em atendimento ao dispositivo dos artigos 68, 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  indefiro 
 o pedido de impugnação do IPTU retroativo ao exercício de  2004 , por falta de amparo legal, 
haja vista que se de lançamento retroativo, com a revisão dos dados cadastrais através do 
protocolado nº 44/7940, nos termos do artigo 149, inciso VIII da Lei nº 5.172/66- CTN, em 
especial do tipo de classificação da construção de residencial para  não residencial horizontal , 
apurado desde o exercício de 2004, reemitido em  07/2009 , relativo ao imóvel de código car-
tográfico nº  3421.41.30.0079.01001,  implicandoportanto no lançamento retroativo dentro do 
período decadencial, nos termos do artigo 173, inciso I, da Lei nº 5.172/66, em que o direito 
da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 anos contados do 1º dia 
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, no presente caso, até dezembro de 2009, 
estando corretamente lançados nos termos das Leis nº 11.111/01 e nº 12.445/05.
 Protocolo nº: 09/10/35219  
 Interessado:   IRINEU CHECCHIA JUNIOR 
 Assunto:   Compensação/restituição de IPTU/Taxas 
 Imóvel: Código Cartográfico nº   3234.53.19.0480.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, e demais elemen-
tos do processo,  de ofício, determino  de acordo com o artigo 149, inciso VIII, da Lei 
nº 5.172/66- CTN e os artigos 68 e 69 da Lei Municipal nº 13.104/07, o cancelamento 
dos lançamentos e dos débitos de IPTU/Taxas  a partir do exercício de 1988 , relativo ao 
imóvel de código de código cartográfico nº  3234.53.19.0480.00000,  tendo em vista cons-
tar do instrumento particular apresentado a doação de uma área necessária para acerto do 
sistema viário de 140 m² ao Município de Campinas, datada de 23/02/1983, sendo que o 
citado instrumento embora não tenha sido levado a registro, vincula as partes, fazendo valer 
os termos acordados com validade e eficácia entre os contratantes, detendo o município a 
posse e o domínio do bem desde 23/02/1983, conforme parecer da Coordenadoria Setorial 
de Ações Desapropriatórias e Patrimoniais da SMAJ, fls. 50 e 51. Quanto a compensação 
solicitada na inicial, com base no artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e nos artigos 165 e 167 
da Lei 5.172/66-C.T.N.  reconheço o direito ao crédito tributário  dos eventuais valores 
recolhidos do IPTU/Taxas relativo ao imóvel em questão, podendo ser compensado/res-
tituído, nos débitos porventura existentes referentes ao imóvel de código cartográfico nº 
3234.53.19.0001.00000, do mesmo requerente, devendo aguardar ser comunicado das pro-
vidências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à 
restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências do artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 Protocolo nº 09/10/38000 e anexo 10/03/2930 
 Interessado:   LUCIANO RODRIGUES COSTA 
 Assunto:   Revisão de tributos imobiliários- IPTU- de 2008, 2009 e 2010 
 Imóvel: Código cartográfico nº   3451.23.24.0216.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elementos do 
processo e em atendimento ao dispositivo dos artigos 68, 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  indefiro 
 os pedidos de revisão do IPTU dos exercícios de  2008, 2009 e 2010 , por falta de amparo legal, 
haja vista que que o valor lançado do m² do terreno para o imóvel de código cartográfico nº 
 3451.23.24.0216.01001 , encontra-se efetuado de acordo com o mapa de valores aprovado 
através da Lei nº 12446/05, publicada no DOM de 23/12/2005. Em relação ao uso misto da 
construção, apesar de usar parte como moradia, ou seja, o pavimento superior de 57, 05 m² do 
total de 227,05 m² de área construída, conforme apurado em diligência fiscal de 08/04/2009, 
Planilhas de Informações Cadastrais- PIC e do Parecer Fiscal às fls. 19, onde ficou constatado 
que a estrutura e a preponderância de uso do imóvel permanece como comercial, estando por-
tanto, corretamente lançados nos termos das Leis nº 11.111/01, 12.445/05 e 12.446/05. 
 Protocolo nº 09/10/38923  
 Interessado:   LUIZ FERNANDO VOIGT 
 Assunto:   Revisão de tributos imobiliários- Taxa de Lixo (retroativo 2006 e 2007) 
 Imóvel: Código cartográfico nº   3214.13.95.0011.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos do 
processo,  indefiro  o pedido de revisão do lançamento da Taxa de Coleta Remoção e Destina-
ção do Lixo  retroativo  aos exercícios de  2006 e 2007 , relativo ao imóvel de código cartográ-
fico nº  3214.13.95.0011.00000,  visto que o lançamento em questão se pautou na determinação 
contida no protocolado nº  06/10/51.209 , pela cobrança retroativa da respectiva Taxa, estando 
dessa forma, regularmente constituído nos termos da Lei nº 11.111/01 e nº 12.176/04. 
 Protocolo nº 09/10/45592  
 Interessado:   EDISON SOTY SHIMABUKURO  
 Assunto:   Revisão de IPTU exercício de 2009 (reemissão) 
 Imóvel: Código cartográfico nº   3451.32.05.0153.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, e em atendimento 
aos dispositivos dos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro  o pedido de 
revisão do lançamento do IPTU do exercício de 2009 em reemissão dos exercícios de  2006 a 
2008,  relativo ao imóvel de código cartográfico nº  3451.32.05.0153.01001,  por falta de ampa-
ro legal, haja vista que a alteração efetuada se deu com base no protocolado de nº 06/10/34018, 
que acarretou no lançamento retroativo a 2006 com os a correção dos dados do imóvel, nos 
termos da Lei nº 11.111/01 e alterações.
 Protocolo nº 10/10/19146 
 Interessado:   JOÃO CARLOS GALVÃO 
 Assunto:   Revisão do lançamento do IPTU de 2010 (reemissão) 
 Imóvel: Código cartográfico nº   3421.14.33.0076.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, e em atendimento aos dis-
positivos dos artigos 66, 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro  o pedido de revisão 
dos IPTU/Taxas do exercício de 2010 (reemissão), relativo ao imóvel de código cartográfico nº 
 3421.14.33.0076.01001,  por falta de amparo legal, haja vista que foi realizada vistoria no local 
em 13/06/2008, através do protocolado de nº 06/10/8137, e apurado conforme Parecer Fiscal, a 
área principal de 165,00 m², e de Terrafoto/clandestina/a cadastrar 5,54 m²,  totalizando 170,54 
m² , com a classificação de construção do Tipo/padrão/subpadrão  RH- 4.0 , ano base de  1962 , 
mantidos os demais dados inalterados, estando portanto, regularmente lançado nos termos das 
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Lei nº 11.111/01 e nº12.445/05.
 Protocolo nº 10/10/29765 
 Interessado:   VIVALDO JOSE RODRIGUES DA MOTA 
 Assunto:   Revisão do lançamento do IPTU de 2009 e 2010 (reemissão) 
 Imóvel: Código cartográfico nº   3343.13.81.0551.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elementos 
acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c/c os artigos 66, 70 e  85  da Lei 
Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do processo  de revisão do IPTU de  2009 
e 2010 em reemissão , relativo ao imóvel de código cartográfico nº  3343.13.81.0551.01001, 
 em face da  perda do objeto,  haja vista que o protocolado de nº  2009/03/178 , de isenção 
do  IPTU/2010  na condição de aposentado/pensionista já foi deferido conforme publica-
ção no DOM de  04/02/2011 . Quanto ao protocolado de revisão/atualização cadastral de nº 
 2009/03/179 , já foi analisado e providenciado pelo Cadastro Imobiliário, a partir de 2010, 
com a transformação para  predial  a partir doexercício de  2009 , sendo que as reemissões se 
deram pelo fato da alteração cadastral e da isenção concedida a partir de 2010, tendo sido 
efetuadas as reemissões com a compensação de valores e para os exercícios de 2010 e 2011 
da cobrança somente da Taxa de Lixo, nada mais restando a providenciar.
 Protocolo nº 10/10/31001  
 Interessado:   MILTON QUINTINO DE SOUZA  
 Assunto:   Revisão do lançamento do IPTU retroativo de 1998 a 2002 
 Imóvel: Código cartográfico nº   3451.32.78.0117.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, e em atendimento aos 
dispositivos dos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro  o pedido de re-
visão do IPTU (retroativo) dos exercícios de 1998 a 2002, relativo ao imóvel de código car-
tográfico nº  3451.32.78.0117.01001,  por falta de amparo legal, haja vista que a construção 
do imóvel está classificada no menor padrão da categoria comercial, decorrente da vistoria 
realizada no local através do protocolado de revisão do IPTU de nº 98/12422, cuja decisão 
de 1ª instância foi mantida pela JRT, retroagindo a 1995, conforme publicação no DOM de 
28/06/2002, estando dessa forma, corretamente lançado, alem do fato de não ter sido apre-
sentado/constatado nenhum fato novo que pudesse ser alterado os dados cadastrais.
 Protocolo nº 10/10/31101 e anexo 10/10/31104  
 Interessado:   ROBERTO FORCHESATTO 
 Assunto:   Revisão de IPTU exercício de 2010 em reemissão retroativo  
 Imóvel: Código cartográfico nº   3451.23.96.0142.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elementos 
acostados nos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 4º e 68 da Lei Municipal nº 
13.104/07,  indefiro  o pedido de revisão do IPTU IPTU de 2010 em reemissão retroativo 
ao exercício de 2005, relativo ao imóvel de código cartográfico nº  3451.23.96.0142.01001 , 
haja vista que tendo em vista que o imóvel foi objeto de vistoria através do protocolado 
nº 05/10/8637, com a decisão publicada no DOM de 16/03/2010, em que acarretou nas 
alterações cadastrais e na reemissão dos lançamentos conforme determinado, retroagindo o 
lançamento ao exercício de 2005, estando portanto, devidamente constituído nos termos da 
Lei nº 11.111/01 e alterações.
 Protocolo nº 10/10/32979 e anexo 10/10/32978  
 Interessado:   SONIA MARIA OLMO DA SILVA  
 Assunto:   Revisão de IPTU exercício de 2010 em reemissão retroativo (2007 a 2009) 
 Imóvel: Código cartográfico nº   3244.33.76.0091.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elementos acos-
tados nos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 4º e 68 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
 indefiro  o pedido de revisão do IPTU de 2010 em reemissão retroativo aos exercícios de 
2007, 2008 e 2009, relativo ao imóvel de código cartográfico nº  3244.33.76.0091.01001 , ten-
do em vista que através do protocolado de revisão de nº 04/10/55560, publicada no DOM de 
18/03/2010, o lançamento foi cancelado e  reemitido  com a alteração cadastral de  territorial 
para predial  conforme pleiteado, estando portanto, devidamente constituído nos termos da 
Lei nº 11.111/01 e alterações.
 Protocolo nº 10/10/33556  
 Interessado:   APARECIDO DOS REIS SILVA  
 Assunto:   Revisão de IPTU exercício de 2010 (reemissão) 
 Imóvel: Código cartográfico nº   3361.52.20.0104.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, e em atendimento 
aos dispositivos dos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro  o pedido de 
revisão do lançamento do IPTU do exercício de 2010 em reemissão dos exercícios de  2006 a 
2010,  relativo ao imóvel de código cartográfico nº  3361.52.20.0104.01001,  por falta de ampa-
ro legal, haja vista que foi realizada vistoria no local, em 11/01/2008, através do protocolado 
de nº 06/10/6305, encontrando-se corretamente lançado de acordo com a Lei nº 11.111/01 e 
alterações, não sendo apresentado/constatado nenhum fato novo que pudesse alterar os dados 
cadastrais do lançamento. 
 Protocolo nº: 10/10/41531  
 Interessado:   ANDERSON DA COSTA SANTOS  
 Código do imóvel: 3362.21.12.0001.02011 
 ONDE SE LÊ : “Código do imóvel:  3361.21.12.0001.02011 ”
 LEIA-SE : “Código do imóvel : 3362.21.12.0001.02011 ”
 

 Campinas, 18 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 Diretor-DRI/SMF 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 DECISÕES DA SESSÃO DE 19/07/2011 - 1ª CÂMARA 
  

  01) PROTOCOLO  2007/10/02504 
Recorrente: ASSUPERO - ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO
Recurso Voluntário: Protocolo 2008/10/52881 
Tributo/Assunto: ISSQN - Imunidade Tributária
Relator(a): Flávio Antonio Baptista
Decisão: Após leitura do respectivo relatório e proferimento do voto do seu relator, acatada, 
por unanimidade, a proposta de envio dos autos ao Departamento de Receitas Imobiliárias, 
para análise do recurso voluntário interposto no tocante aos tributos de sua competência.

 02) PROTOCOLO  2008/10/60001 
Recorrente: NIPPOKAR LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2011/10/05633
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001018/2008
Relator(a): João Batista Borges
Decisão: De acordo com o artigo 28 do Decreto Municipal 11.992/95, o julgamento deste 
processo foi suspenso, a pedido do seu relator. 

 03)  PROTOCOLO 2009/03/09838 
Recorrente: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 
Recurso Voluntário: Protocolo 2011/10/00428
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 01464/2009
Relator(a): Paulo César Adani
Decisão: Após leitura do relatório e proferimento do voto do seu relator, o julgamento deste 
processo foi suspenso, devido ao pedido de vistas - previsto no art. 28 do Decreto Municipal 
11.992/94 - efetuado pelo Sr. Julgador João Batista Borges.

 04) PROTOCOLO  2009/03/13181 
Interessado: CPFL - GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Recurso Voluntário: Protocolo 2011/10/0431
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001624/2009
Relator(a): Paulo César Adani
Decisão: Após leitura do relatório e proferimento do voto do seu relator, o julgamento deste 
processo foi suspenso, devido ao pedido de vistas - previsto no art. 28 do Decreto Municipal 
11.992/94 - efetuado pelo Sr. Julgador João Batista Borges.

 05) PROTOCOLO  2009/03/13254 
Interessado: SECAN - SERV. CAMP. DE ANES. ASSIST. VENT. TRAT. DA DOR S/S LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2010/10/26587
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001691/2009
Relator(a): Flávio Antonio Baptista
Decisão: Por maioria, com base no voto do seu relator, declarada de ofício a nulidade da 
Decisão de Primeira Instância Administrativa, baseada na IN Nº 003/2008 - DRM/SMF, que 
não atende ao previsto no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/2007, devendo os autos ser en-
caminhados ao Departamento de Receitas Mobiliárias, para que nova decisão seja proferida, 
retornando após à Junta de Recursos Tributários, para continuidade de julgamento.

 06) PROTOCOLO  2009/10/15486 
Recorrente: DUPLA CRIAÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2010/10/03062 e Protocolo 2010/10/03517
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001170/2009
Relator(a): João Baptista Borges
Decisão: Após leitura do respectivo relatório, o julgamento deste processo foi suspenso, a pedido 
(artigo 42, II e VII, da Lei Municipal 8.129/94) da Sra. Representante Fiscal Janete Tatizana.

 07) PROTOCOLO  2009/10/22214 
Recorrente: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2010/10/19155
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001288/2009
Relator(a): Flávio Antonio Baptista
Decisão: Por maioria, com base no voto do seu relator, declarada de ofício a nulidade da 
Decisão de Primeira Instância Administrativa, baseada na IN Nº 003/2008 - DRM/SMF, que 
não atende ao previsto no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/2007, devendo os autos ser en-
caminhados ao Departamento de Receitas Mobiliárias, para que nova decisão seja proferida, 
retornando após à Junta de Recursos Tributários, para continuidade de julgamento.

 08) PROTOCOLO  2010/03/60074 
Recorrente: A. C. SERRA - ME
Recurso Voluntário: Protocolo 2010/10/39024 
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 002285e/2010- Série E
Relator(a): Paulo César Adani
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso interposto, manten-
do-se a Decisão de Primeira Instância Administrativa que indeferiu a impugnação apresen-
tada, uma vez que o lançamento observou rigorosamente a Legislação Tributária Municipal 
aplicável, especialmente os artigos 43, II e 56, IX da Lei Municipal 12.392/2005 e artigos 
57, 58, 63 e 66 do Decreto Municipal 15.356/2005 e conservou o crédito tributário em seu 
valor integral, por não ter sido apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do 
lançamento, nos termos do art. 149, VIII, da Lei Federal 5.172/66 - CTN.

 09) PROTOCOLO  2010/03/02340 
Interessado: SIBRA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2011/10/07194
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001723/2010
Relator(a): Naiara Borges de Campos
Decisão: De acordo com o artigo 28 do Decreto Municipal 11.992/95, o julgamento deste 
processo foi suspenso, a pedido da sua relatora.

 10) PROTOCOLO  2010/03/02341 
Interessado: SIBRA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2011/10/07193
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001724/2010
Relator(a): Naiara Borges de Campos
Decisão: De acordo com o artigo 28 do Decreto Municipal 11.992/95, o julgamento deste 
processo foi suspenso, a pedido da sua relatora.

 11) PROTOCOLO  2010/03/02342 
Interessado: SIBRA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2011/10/07196
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 00586/2010
Relator(a): Naiara Borges de Campos
Decisão: De acordo com o artigo 28 do Decreto Municipal 11.992/95, o julgamento deste 
processo foi suspenso, a pedido da sua relatora. 

 LUÍS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente Da Junta De Recursos Tributários 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

  

  Protocolado nº:  2008/10/27.448  Interessado:  Secretaria Municipal de Infraestrutu-
ra   Referente:  Concorrência 023/2009   Objeto:  Contratação de empresa para execução 
das Obras de Pavimentação e Drenagem do Itinerário de Ônibus/Fase 3 - Bairro Jar-
dim Fernanda 
 Diante da análise feita às fls. 2.226/2.227 e do parecer apresentado pelo Diretor do De-
partamento da SEINFRA às fls. 2.229 que indicam a necessidade e a ausência de im-
pedimentos legais,    AUTORIZO    o reajuste contratual no valor total de    R$ 53.819,56 
   (cinquenta e três mil, oitocentos e dezenove reais, cinquenta e seis centavos), em favor 
da empresa Presserv Engenharia, Construções e Serviços Ltda., referente a 3,76%.  
PUBLIQUE-SE na forma da Lei.   

 ENGº OSMAR COSTA 
 Secretaria Municipal De Infraestrutura 
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 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA PARQUE LINEAR DO RIO CAPIVARI 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 20/07/2011 

 Convocamos os senhores(as) membros da Comissão de Avaliação da Operação Ur-
bana Consorciada do Parque Linear do Rio Capivari, para a 3ª Reunião Ordinária a 
ser realizada quarta-feira, dia 20 de julho de 2011, às 14h30, 19º andar, Sala Milton 
Santos, Paço Municipal, Av. Anchieta, nº 200, Campinas/SP.
 PAUTA: 
1. Avaliação da área a ser desapropriada para implantação do Sambódromo, objeto do 
protocolo 2010/10/29286.
2. Avaliação da Gleba 64, do quarteirão 30.028, a ser desapropriada para Implantação 
da Avenida Antonio Vicente Levantezi, objeto do protocolo 2011/10/6.739.
Considerando o regimento interno aprovado, favor confirmar presença em caso de 
impossibilidade de comparecimento do titular, encaminhar o suplente. 

 Campinas, 15 de julho de 2011 
 EDSON DIAS GONÇALVES 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 
- EM EXERCÍCIO 

  

 ATAS CONGEAPA 
 Atas Congeapa 

   
 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 26/04/2011 
Realizada em 26 de abril de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda chamada às 
18h30, na sede do Congeapa em Joaquim Egídio, compareceram os seguintes conselheiros: 
Giselda Person, Alair Roberto Godoy, Miwa Yamamoto Miragliotta, Mônica Eduarda de 
Almeida, Lucrécio Raimundo da Silva, João Fasina Neto, Edson Dias Gonçalves, Eduardo 
Papamanoli Ribeiro, Dionete Aparecida Santin, Jorge Alberto Teixeira, Adriano Helvécio 
dos Santos, Manoel Elcio Coimbra, Cláudio Vilas Boas Hacker. Entidades Suplentes: Alan 
Silva Cury. Convidados: Carlos Alexandre Silva (ONG TV Natureza), José Roberto S. San-
tos (Concidade), Jaqueline Rokutan, Kleiton de Souza Fontes, Khesya Alves de Andrade 
Albieri e Adriane Gomes Tognolo (alunos Veris Metrocamp).
Iniciada a reunião, Giselda apresenta os representantes do grupo da Faculdade Veris Metro-
camp, onde em 2010 realizaram o trabalho de conclusão de curso com o Projeto Experimen-
tal de Comunicação Integrada, dos cursos de Publicidade e Propaganda & Relações Públi-
cas. O tema deste trabalho foi o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental - APA de 
Campinas. O grupo total foi formado por 12 estudantes e 4 deles vieram apresentar o proje-
to, Jaqueline Rokutan, Kleiton de Souza Fontes, Khesya Alves de Andrade Albieri e Adriane 
Gomes Tognolo. Kleiton inicia a apresentação agradecendo a oportunidade da realização 
deste trabalho com o Congeapa, explicando que foi um trabalho diferenciado, pois foi de 
comunicação integrada, com dois cursos diferentes de Publicidade e Propaganda integrado 
ao curso de Relações Públicas. A Publicidade e Propaganda é quando você tem um produto, 
algo para vender, no comércio, no varejo, atacado e a Relações Públicas tem um comple-
mento interessante quando se trabalha com uma ONG, Oscip, Associação, Fundação, por-
que ela tem uma penetração natural em algumas áreas que a Publicidade não tem, que são as 
áreas legislativa, executivo, poder público e formadores de opinião. Explica que este traba-
lho foi de todos realizados na faculdade, o mais complexo, porque tiveram que levantar 
muitas informações que nunca foram levantadas, com dois grupos de áreas distintas, com 
um único foco, o Congeapa. Kleiton explica que nesta apresentação serão abordadas as 
pesquisas, resultados, idéias e conclusões do projeto. Foi realizado um diagnóstico da em-
presa ou uma entidade, os participantes do grupo foram a campo para saber a opinião dos 
moradores, também dos formadores de opinião e dos próprios conselheiros, em cima disso 
foi realizado o diagnóstico para depois começar a outra etapa que são as campanhas de co-
municação. No diagnóstico foi utilizada a análise Swot que é uma matriz utilizada para a 
área de comunicação. Através diz que observam quais são as forças, ameaças do grupo in-
terno, oportunidades e fraquezas que estão atreladas a parte externa, quais são as oportuni-
dades no ambiente cultural da sociedade. Kleiton lista as forças do Congeapa, diz que este 
Conselho está engajado na defesa ambiental, as reuniões possuem um mesmo objetivo, 
constituem formadores de opinião, são pessoas que tem um conhecimento, pelo menos uma 
mínima base para estarem no Conselho, possuem uma sede própria, parceria com empresas 
locais, alguns conselheiros com alto nível técnico e científico. Neste trabalho ficou diferen-
ciado o que é o Congeapa e a APA, além que foram definidos dois objetivos trabalhos no 
projeto. A APA tem localização privilegiada, diversidade na fauna e flora, patrimônio histó-
rico-cultural, local propício para produções cinematográficas, amplo roteiro gastronômico, 
estrutura hoteleira com grande circulação de turistas da região. Lembra que dessa análise 
Swot, resultaram os parâmetros que depois as campanhas e dos programas foram a base para 
o trabalho. Como pode-se fazer que os conselheiros possam assessorar na comunicação, 
para que esta tenha mais força. As fraquezas diagnósticas, dificuldades para captar recursos, 
pela questão de registro do Conselho, falta de meios para uma comunicação mais eficaz, 
imagem do Congeapa ruim em alguns bairros, como é o caso, do Carlos Gomes, Gargantilha 
e Monte Belo, pois quererem o asfaltamento daquela região. Foi observado que os morado-
res daquela região têm uma visão diferente do que os moradores de Sousas e Joaquim Egí-
dio em relação ao Conselho Os turistas desconhecem o Congeapa e suas ações, o que mostra 
realmente a falta de comunicação com esse grupo. E em relação a APA não há um projeto 
estruturado para o turismo sustentável, a população desconhece a importância da APA para 
a Região Metropolitana de Campinas (RMC). As oportunidades que o grupo viu para traba-
lhar, lei de proteção ambiental, engajamento de empresas em causas sociais e sustentáveis, 
isto quer dizer, que é uma tendência das empresas trabalharem nessa área de sustentabilida-
de, sendo uma oportunidade para captar recursos financeiros e de pessoal. Já sobre o setor 
público estratégico, de receber notícias sobre a APA e o Congeapa, já em cima da pesquisa 
as pessoas tem muito interesse em receber informações. Na pesquisa as seguintes questões 
foram bem faladas, como a APA é uma tendência global referente à preservação ambiental 
e a sustentabilidade; educação ambiental nas escolas, a sustentabilidade está tendo uma pe-
netração nas escolas, na base de ensino; busca por qualidade de vida. Quais são as ameaças? 
O que tem na sociedade que ameaça o Congeapa e a APA? Observou-se que a pressão imo-
biliária é o tema mais forte e problemático na APA, esse setor quer uma maior flexibilidade 
na legislação, muitos interesses econômicos, já os turistas e comunidades desconhecem o 
turismo sustentável. Apesar de estar em ênfase - a sustentabilidade - é um tema que se bana-
lizou, O que é sustentabilidade hoje? Na pesquisa realizada pelo grupo, todos entrevistados 
falaram que sabem o que é sustentabilidade, mas na hora de explicar, não conseguiam, di-
ziam que é algo sustentável. Foi observado que falta uma base melhor do que é o turismo 
sustentável; foram listadas algumas questões observadas nas entrevistas como, a má conser-
vação das vias não pavimentadas; crescimento urbano desordenado; falta de comprometi-
mento ambiental da população com a APA. Kleiton diz que o Planejamento de Comunicação 
Integrada foi uma parte mais técnica desta pesquisa, onde a Jaqueline irá expor. Jaqueline 
inicia sua explanação dizendo que foi realizada uma pesquisa em toda a APA, nos distritos 
de Sousas e Joaquim Egídio, nos bairros Carlos Gomes, Monte Belo e Gargantilha. A pes-

quisa foi realizada no período do dia 22 de maio a 22 de julho de 2010, realizaram em festas, 
com turistas, participaram desta pesquisa 180 pessoas, a primeira pergunta era se conheciam 
a APA, 46% dos entrevistados disseram que não e 54% disseram que sim. O que conhece ou 
ouviu falar da APA, 45% disseram que é a área que cuida do meio ambiente, 34% nunca 
ouviram falar, 14% já ouviram falar, mas não sabem o que é, e 7% ouviram falar que a APA 
não libera loteamentos, esses eram os mais bravos dos entrevistados. Em relação a informa-
ções: 78% dos entrevistados querem receber notícias da APA e 22% não, mas a maioria 
desses 22% eram turistas, eles falavam que só vinham nessa área para almoçar e não que-
riam saber do que se tratava. A outra questão era sobre o público que gostaria de receber 
notícias da APA, que foi muito interessante, pois 30% gostariam de receber por email por-
que assim não se tem gastos com essas informações, 19% através de jornais da região, o 
restante da porcentagem deram várias opções de recebimento. Sobre o conhecimento da 
APA e do Congeapa, 76% não tinham conhecimento do que era o Congeapa, alguns vizinhos 
sabem que tem algumas reuniões, mas não sabem o que se trata, 24% sabiam o que era o 
Congeapa, que o local é a sede, mas não sabem muito bem o que é realizado. Jaqueline diz 
que durante as pesquisas, os alunos aproveitaram o momento para explicar o que é a APA e 
o Congeapa para os 180 entrevistados, diz que pelo menos essas pessoas a partir desse mo-
mento estão informadas. Outra questão pesquisada: “O que conhece ou ouviu falar do Con-
geapa?” 48% responderam que o Conselho gera melhoria para a população, 24% auxilia na 
preservação do meio ambiente, 19% não souberam opinar e 9% disseram que é o Congeapa 
que faz a gestão da APA. Nota-se que praticamente 50% dos entrevistados acham que o 
Congeapa gera melhorias. Kleiton retorna a explanação, após a análise Swot, encaminhando 
agora a apresentação para a parte dos programas, onde foi criada uma base com parâmetros 
para a parte da criação da Comunicação. O objetivo da comunicação é de apresentar a APA 
e destacar as suas riquezas, tornar conhecido o papel e o trabalho desenvolvido pelo Conge-
apa, conscientizar as pessoas que vivem ou visitam a APA sobre a sua importância. Um 
exemplo é a Avenida Doutor Heitor Penteado (liga Sousas - Joaquim Egídio), é uma via que 
não tem informação de que você está dentro de uma APA, se você coloca um outdoor, ou 
uma placa, as pessoas irão começar a se questionar sobre o que é uma APA? Qual o diferen-
cial de você estar em uma APA? Ou de morar na APA ou não? Esse é um pequeno detalhe 
que já faz uma diferença no engajamento em relação ao Congeapa, que são de atrair visitan-
tes sustentáveis para a APA, fortalecer o relacionamento do Congeapa com os públicos. A 
APA já tem um grande volume de turistas, mas o que é necessário é atrair visitantes que te-
nham conscientização, ou que sejam conscientizados. Posicionamento do Congeapa, como 
a própria palavra diz, é como o Conselho se posiciona diante da sociedade, a promessa do 
posicionamento é defender uma melhor qualidade de vida para Campinas, equilibrando de-
senvolvimento e preservação do meio ambiente. A justificativa para esse posicionamento é 
a forte pressão imobiliária devido à qualidade de vida na região, o Conselho Gestor faz 
cumprir a legislação da APA, além de coordenar iniciativas de conservação e melhorias no 
padrão ambiental da APA. O Congeapa luta para que seja cumprida a lei e defende a APA e 
a qualidade de vida. O que se espera da APA é oferecer um ambiente que promova a integra-
ção entre as pessoas e a natureza. A justificativa é a mudança no paradigma ambiental que 
propiciam um maior contato das pessoas com a natureza, e o conhecimento mais profundo 
de suas raízes histórico-culturais, por isso a APA de Campinas tem um grande atributo po-
tencial para o turismo sustentável. Estratégias de Comunicação, a temática sustentabilidade 
é a busca do equilíbrio entre o homem e o desenvolvimento. Nesta matéria de comunicação 
vocês irão ver que está muito ligada à sustentabilidade, como fazer uma campanha da APA 
e do Congeapa sem falar de sustentabilidade. Quando vamos falar de estratégias de comu-
nicação, uma campanha nunca é um bloco por si só, ela sempre está integrada, tem uma 
continuação, este trabalho foi realizado em três partes. A primeira parte é a introdução da 
comunicação com a sociedade, é o estágio conectivo, a reestruturação da comunicação in-
terna e externa, o primeiro contato que a sociedade vai ter com a comunicação. O próximo 
contato, quando a pessoa já sabe o que é a APA e o Congeapa. Tornando-se um estágio 
afetivo, uma conexão criada com a sociedade, desenvolvimento de ações integradas para 
ampliar o vínculo e o final que é uma continuação, e o estágio comportamental que são os 
10 anos da APA, uma data marcante, podendo ser utilizada com grande intensidade. Outro 
ponto são as Estratégias de Criação - a criação deve transmitir o cuidado com a natureza, dos 
patrimônios histórico, cultural e arquitetônico, utilizando o tema da campanha, “Equilíbrio 
entre o homem e a natureza”, que é a chave para o desenvolvimento de criação da campa-
nha. Adquirir equilíbrio faz melhorar a qualidade de vida, pois é a partir do equilíbrio que se 
constrói pilares sólidos e fortes, através de uma estrutura sólida e alinhada com a identidade 
da marca. Essas são as ações que se deve tomar para se chegar nesses objetivos. O estágio 
cognitivo, que é a reestruturação da comunicação interna e externa, está apresentado pela 
palavra  PreservAção , nome do programa, do ciclo. Pelas pesquisas que resultaram em pou-
co conhecimento da APA e do Congeapa, o trabalho dos conselheiros é voluntário, detecta-
mos a necessidade de produzir ações motivacionais e de interação, afim que a população e 
os conselheiros sintam-se satisfeitos com os resultados apresentados. O objetivo geral é de 
divulgar a existência da APA de Campinas e do seu Conselho Gestor, fortalecendo sua ima-
gem, construindo credibilidade junto aos seus públicos e estabelecendo, assim, um sólido 
relacionamento da organização e daqueles que fazem parte dela. Já os objetivos específicos 
são tornar a APA e seu Conselho Gestor conhecidos e conscientizar os públicos sobre sua 
importância; estreitar o relacionamento com a comunidade fazendo com que ela participe 
das ações de responsabilidade social; promover a interação entre o público interno (conse-
lheiros); aproximar a comunidade junto ao Conselho para conhecerem a forma de trabalho, 
programas e propostas feitas para a comunidade; e estreitar o relacionamento do Congeapa 
com a imprensa. Os Públicos Estratégicos são a comunidade (moradores da APA e comer-
ciantes locais); conselheiros; população de Campinas e cidades do entorno; turistas; impren-
sa e formadores de opinião. Adriane explana sobre as Estratégias Táticas são a Reestrutura-
ção da Identidade Visual, através de uma nova logomarca; revitalização da fachada e a 
criação e padronização da papelaria. A segunda estratégia é a Implantação e Aprimoramento 
de Veículos de Comunicação, através de material informativo impresso e eletrônico como 
um folder para ser distribuídos nos restaurantes, em feiras. Uma ferramenta essencial é um 
site estruturado, prático com acesso rápido de todas as informações, este é um meio que 
atinge várias pessoas, com um canal de fale conosco e a intranet seria o meio de comunica-
ção entre os conselheiros; guia das fazendas e sugestões de roteiros gastronômicos; anún-
cios em jornal para aguçar as pessoas, o objetivo não é explicar o que é e sim aguçar a 
curiosidade; cartão postal para venda; foi feito um vídeo institucional de uma forma mais 
acadêmica; outdoor com o nome do Conselho, uma frase e o endereço do site para a pessoa 
buscar mais informações, pode ser colocado em vários pontos da APA e em Campinas; e 
mídias sociais (Facebook, Orkut, Twitter) proporcionando a interação entre os usuários. 
Divulgação através dos escoteiros e das crianças. Foram apresentadas mais algumas opções 
de propaganda, como o Busdoor propaganda na traseira dos ônibus; distribuição de brindes 
e uso para venda; um kit para a imprensa. Também alguns eventos de comemoração dos 10 
anos da APA, outro evento seria a Caminhada Ecológica, para atrair a comunidade. A tercei-
ra é o Relacionamento com a Comunidade, Imprensa e Empresas, através do relacionamen-
to com a mídia e os olhares da APA, através de newsletter com informações da APA envia-
das por email, mas teria que ter uma pessoa exclusiva para gerar essas informações. E a 
última é o Estímulo a Visitação e Prática do Turismo Sustentável na APA, através de pales-
tras e eventos na APA. Os alunos apresentam o vídeo institucional e assim termina a apre-
sentação. Todos os conselheiros aplaudem o trabalho e a conselheira Giselda faz algumas 
colocações sobre o trabalho, que foi na faculdade para conhecer os trabalhos que iriam ser 
realizados pelos outros grupos de alunos, deu ênfase a importância desse trabalho, além das 
dificuldades dos próprios alunos em unir os dois cursos, doze alunos em um mesmo traba-
lho. Habitualmente esses projetos são realizados para empresas e no nosso caso foi mais 
complicado, pois não somos empresa, nem uma organização não-governamental (ONG) e 
sim um Conselho, muitos dos professores achavam que éramos uma ONG, os alunos tive-
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ram que explicar várias vezes o que era realmente e como funcionava um Conselho. Diz que 
a pesquisa interessa muito ao Conselho. Giselda parabeniza em nome dos conselheiros to-
dos os alunos pelo belo trabalho e dá a palavra aos conselheiros. O convidado Carlos Ale-
xandre, pede para dar uma opinião como assessor técnico do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (Consema), diz que tiveram uma visão abrangente e interessante, pois diz que é 
professor da área de marketing e planejamento ambiental, que tem uma observação impor-
tante, o Conselho é uma instituição indireta, vocês conseguiram formatar com uma propos-
ta interessante, pode ser aplicada como sugestão com todas as ONGs que já fazem parte do 
Conselho, com isso através delas cada etapa apresentada pode ser incrementada. Diz que 
pode ser trabalhado com universidades, Mackenzie, Unicamp, ONGs que fazem parte deste 
Conselho e até alguma Secretaria da Prefeitura, podendo adotar um evento, por exemplo, 
parabeniza os alunos pelo trabalho. Giselda diz que os alunos podem ser voluntários tam-
bém, os conselheiros agradeceram. Complementa que sobre as placas o Conselho recebeu 
uma compensação ambiental do Plano Diretor de Dutos da Petrobras, e um dos projetos é da 
elaboração/colocação de placas nas entradas da APA, além do Plano de Manejo e dos Resí-
duos Sólidos em Joaquim Egídio (projeto piloto), trabalhando com os turistas, população 
residente e comerciantes, nesse projeto terão folders para a população em geral. Como foi 
colocado na apresentação da falta de comunicação, estamos iniciando com esses projetos 
parte do que vocês explanaram. Sobre o site estamos em andamento para podermos realizar 
a divulgação do Congeapa e da APA de Campinas. Giselda explica que a Petrobras ainda não 
definiu a proposta da contratação da empresa para a realização do Plano de Manejo, enca-
minhou o extrato dos recursos destinados a esses projetos, que estão em uma poupança, o 
valor que era de R$ 300.000,00 está em R$ 316.000,00. Diz que o Conselho recebeu um 
ofício da Câmara de Compensação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para prestar 
contas. O Conselho enviou o extrato e também uma explicação que os projetos não inicia-
ram, por dificuldades de comunicação com a pessoa responsável na Petrobras (Márcia Val-
le), além que estamos aguardando também o departamento jurídico da Petrobras encami-
nhar dados sobre a questão da contratação da Embrapa. Também explica que Giselda, 
Mônica e Pascoal fizeram o diagnóstico no distrito de Joaquim Egídio dos locais das atuais 
lixeiras e suas substitutas, os tipos de lixeiras também foi levantado. Diz sobre o grande 
problema dos resíduos dos restaurantes, pelo volume encontrado ao redor das lixeiras atuais. 
Comunica que esses projetos estão prontos para serem executados com os recursos destina-
dos da compensação. Sobre as placas Giselda explica que o conselheiro Alair contribuirá 
com informações para os pontos de instalação das placas. Mais uma vez Giselda agradece 
ao grupo. A aluna Jaqueline diz que pelo menos 180 pessoas agora sabem o que é a APA e o 
que é o Congeapa. Giselda ressalta que a questão dos moradores da região que engloba a 
Administração Regional - AR14 não gostar do Congeapa é sobre o asfaltamento. Alair diz 
que o problema é que eles confundem a APA com o Congeapa, pois é a lei da APA que não 
autoriza o asfaltamento. Khesya diz que a empresa de comunicação Mendes & Nader colo-
cou-se a disposição em ajudar no que puder o Conselho. Giselda solicitou informações de 
que em momento poderemos utilizar algumas das informações e ideias do trabalho apresen-
tado. Giselda informa que a conselheira Mônica realizará sua apresentação sobre o anda-
mento do Projeto Congeapinha. Mônica explica que já iniciou os trabalhos junto com a Se-
cretaria de Educação, já programou anteriormente feiras com a participação de moradores, 
exposição de fotos. No momento está realizando o Projeto Congeapinha, diz que no ano 
passado começou com as escolas da região dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio que 
eram as únicas a participar. A notícia boa é que as escolas da região de Carlos Gomes come-
çaram a participar, iremos amanhã nessa região para dar início aos trabalhos, em Sousas a 
EMEI Zuleika está participando e fora da APA à escola do bairro Jardim Miriam, que faz 
divisa com a APA também. Na região do Carlos Gomes começaram com a implantação de 
hortas, das placas nas árvores do pomar da escola. Agora vão começar a abranger para a 
comunidade. Em Sousas os professores estão muito interessados em participar, iremos fazer 
uma reunião com o SubPrefeito Lucrécio, já foi realizada uma caminhada para realizar as 
observações da área. Diz que é muito bom saber que este projeto está se disseminando, além 
de uma escola contar para a outra e o tema “Conselho” entre as crianças esta se tornando 
muito bem visto. Eles estão gostando de ver que as crianças estão tendo voz para os proble-
mas que acham importantes e estão sendo ouvidas também. Mônica diz que está dando 
também formação para os professores da rede municipal no Centro de Formação Continua-
da, Desenvolvimento de Tecnologia e Prestação de Serviços para as Redes Públicas de En-
sino (Cefortec). Nessa formação fala muito da APA, e muitos professores estão interessados 
em conhecer a APA, pois não conhecem a nossa região. Dessa forma a APA está sendo bem 
divulgada, mesmo sem folder. Diz que em breve trará fotos e resultados das crianças do 
projeto Congeapinha. Giselda dá continuidade à reunião com a aprovação das atas, diz que 
o Alair já passou algumas pequenas alterações na apresentação que realizou com algumas 
correções de alguns dados. Dionete diz que tem duas alterações, mas em questão de erro de 
português. As atas são aprovadas. Avisa ao conselheiro Alair que a respeito do decreto mu-
nicipal de licenciamento, as colocações que o Congeapa fez foram enviadas para a Secreta-
ria de Assuntos Jurídicos na época e não para a Secretaria de Meio Ambiente, avisa que irá 
encaminhar uma cópia para ele nesta semana. A conselheira Giselda relata sobre o cadastra-
mento da APA no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), recebeu um email onde o MMA irá lançar um mapa de todas as Unida-
des de Conservação cadastradas neste sistema. Para completar o cadastro, conversou com o 
conselheiro João Neto que se comprometeu em passar alguns mapas atualizados da APA. 
Giselda irá realizar a inserção desses mapas, pois eles solicitam alguns pontos, João explica 
que eles pedem alguns pontos para descrever a APA, através do SADUM 69. Giselda diz 
que foram inseridas todas as informações solicitadas da APA, mas no item meio abiótico 
está com erro, já comunicou o MMA e eles ficaram de corrigir. Este cadastro foi realizado 
como uma forma de poder receber recursos de compensações ambientais. Giselda diz sobre 
os protocolos que não foram definidos em reuniões, como é o caso da Telefonica - questão 
do posteamento, eles dizem que até podem tirar os postes, mas não farão a passagem desta 
fiação subterrânea. Na última reunião queríamos saber qual são os problemas para essa 
passagem subterrânea, se existem dificuldades técnicas, gostaríamos de conversar com um 
engenheiro, Giselda não recorda quem ficou responsável em procurar um especialista na 
área, o conselheiro Claudio diz que foi a conselheira Miwa. Jorge Alberto diz que na reunião 
realizada com a empresa, eles ficaram abertos a essa possibilidade, Giselda diz que em 
email enviado deixaram claro que não irão fazer essa proposta, descrevendo que tecnica-
mente é inviável. Alan explica que se tiverem árvores no caminho, tem que proteger a tubu-
lação das raízes, como a estrutura é de concreto e pode ser atingida pelas raízes, tem que ter 
espaço para a manutenção, para caminhar. Alair diz que em toda rodovia é em forma subter-
rânea, e no acostamento da avenida não tem árvore, esse trecho é do DER, não da Prefeitura. 
A Sanasa teve que pagar para passar o emissário, pelo que parece a Telefonica não quer 
pagar. Outro protocolo é o da linha de transmissão da Copel, são torres e linhões que passa-
rão pela APA, próxima a represa Jaguari. Giselda diz que foi realizada a apresentação pelo 
engenheiro da Copel de Curitiba, linha de Taubaté, está sendo realizado o EIA-RIMA, a 
empresa está solicitando a certidão de uso do solo para a Prefeitura, Alair diz que não será 
dada a certidão antes do parecer do Congeapa. A posição do Congeapa é de solicitar o EIA-
RIMA para análise, para verificar os impactos ambientais na APA, além das compensações 
ambientais. O convidado Carlos Alexandre, diz que o Consema está à disposição para ajudar 
o Conselho com qualquer dificuldade que tenha. Diz que ele está em Campinas, mas presta 
assessoria técnica aos conselheiros do Consema. Sobre o projeto do EIA-RIMA Ville Sainte 
Helénè, encaminhamos de volta a Secretaria de Planejamento solicitando uma análise desta 
secretaria e da Secretaria de Meio Ambiente, para assim instruir os conselheiros. Alair pede 
a palavra para informar sobre a sua preocupação com o Plano Local, onde as reuniões com 
a Prefeitura foram interrompidas em função do final de ano, e é importante retomar. Informa 
que os técnicos já realizaram uma série de levantamentos e deveria ser marcado um encon-
tro para a troca de informações entre os conselheiros e os técnicos. Giselda informa que o 

conselheiro Eduardo comunicou que encaminhou nesta data as informações das nossas dis-
cussões em reuniões da revisão da lei. Alair diz que as reuniões podem ser marcadas a noite 
na sede. Giselda marca a reunião extraordinária para o dia 17 de maio, a da revisão da lei 
com os técnicos da Prefeitura para o dia 24 de maio e dia 31 de maio a reunião ordinária. 
Dionete diz que não poderá vir nas duas reuniões que estará viajando. Giselda diz que seria 
importante a participação de todos os conselheiros. Alair diz que está iniciando as discus-
sões da Macrozona 4, tem 11 reuniões marcadas, a primeira está acontecendo neste momen-
to na região do Parque Capivari, no site da Seplan tem os locais, datas e horários destas 
reuniões, que ocorrem de terças e quintas das 19 às 22 horas. Ficou de passar por email para 
ser respassado aos conselheiros. Giselda diz que parte da Macrozona 4 está próxima a APA, 
Alair diz que tangência a APA, toda a parte sul da Rodovia Dom Pedro tangencia com a 
APA. Alair diz ter recebido um email, que circulou no Interconselhos pela Márcia Correa, 
dizendo que o Secretário de Planejamento é um secretário lobista e mentiroso, só privilegia 
a especulação imobiliária, e como podemos ficar a mercê do secretário de planejamento 
sendo presidente do CMDU, do Conselho da Cidade e vice-presidente do Congeapa. Alair 
faz a seguinte observação, foi eleito pelo CMDU, sendo que a Prefeitura tem dois votos em 
um conselho de trinta pessoas, então se não tivesse qualquer representatividade dificilmente 
conseguiria ser eleito. No Congeapa também, a Prefeitura tem 1/3 dos votos, com todo lo-
bismo que pudesse fazer não conseguiria atingir. Lembra que faz parte da APA e do Conse-
lho da APA desde 2001, quando foi criado. Se hoje temos essa sede diz que em grande parte 
ajudou a fazer, ajudou no apoio em trazer a Mônica com o professor Tadeu, para o Conselho 
para poder iniciar o trabalho de educação ambiental na APA. Se existe a APA é fruto de um 
grupo do qual a Dionete, Giselda, Perdigão participaram e participam até hoje, das entidades 
que se preocuparam com essa região. Deixa aqui um desabafo, pois é uma situação bastante 
desconfortável, de você ser chamado de uma pessoa que só privilegia o setor imobiliário, 
sendo que pelo contrário, no mercado a imagem que as pessoas têm é bem diferente, diver-
sas ações de implementação aqui no Conselho foram realizadas com a minha ajuda como 
conselheiro. A pessoa faz essas acusações por meio de e-mails, não tem a cara de vir falar. 
Alan acha que o email deveria ser passado, mas a maioria acha que não, pois essa pessoa vai 
começar a ofender todos. Dionete diz que ela, Giselda, Perdigão, trabalharam desde antes de 
existir a APA, participaram dos estudos preliminares para essa região virar uma APA. Foi 
muito trabalhoso conseguir formatar a lei e o Alair muito antes daquilo que era formal, teve 
uma participação importante, passou por situações constrangedoras por defender a criação 
da APA. Alair diz que com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente já encami-
nharam para a Câmara a criação de mais quatro APA’s para o município. Com os 33% da 
APA estamos agregando mais trechos da Macrozona 2 para se transformar em uma APA, a 
fim de proteger cada vez mais a APA de Campinas. Se conseguir essa aprovação Campinas 
terá duas unidades de conservação contíguas. O convidado Carlos Alexandre, diz que fora o 
desabafo, o Ministério Público faz o acompanhamento muito criterioso nessas regiões, tanto 
da ótica dos empreendedores, da sociedade de dos gestores públicos, não tivemos nenhum 
ponto que viesse a manchar os trabalhos da sua Secretaria, nesses processos, hoje temos 
gestores e gestores, políticos e políticos, estamos trabalhando com políticas públicas, inde-
pendente da sua ligação política-partidária, aqui o senhor está fazendo política pública, está 
se posicionando como cidadão que é também, numa função pública. Esse email pode ser 
considerado como um discurso paralelo, o Comdema deixa muito a desejar aqui em Campi-
nas, já há algum tempo vemos uma deficiência na participação das entidades ambientalistas 
hoje estão buscando outro tipo de situação. Nos Conselhos Estadual e Nacional, acontece a 
mesma situação, cria-se a dificuldade para vender facilidade, mas não podemos generalizar, 
pois tem algumas entidades que fazem suas colocações com propriedade, então a questão 
toda é bom senso das partes, diz que não aparece muito em termos diretos, mas que veio 
nesta reunião para trazer um apoio dos Conselhos Estadual e Nacional para essa APA enten-
dendo ser muito importante, pois está no contexto do PCJ. Carlos Alexandre diz que tem 
algumas diferenças com a Prefeitura, no caso do Delta A, a entidade que representa parou o 
processo. Sobre o Emil diz que deveria fazer uma moção por parte das entidades de uma 
forma geral, talvez nem citando especificamente a pessoa, mas colocando o que seria uma 
conduta adequada, que todos devam se pautar, seja o administrador público, seja a socieda-
de civil organizada, entidades, qualquer cidadão, acredita que deveria ser um movimento 
importante para todos. Diz que pode contribuir colocando o site da TV Natureza dando es-
paço de uma resposta ao senhor Alair de uma forma mais cavalheira, o convidado se coloca 
a disposição a manifestações de apoio. Dionete diz que quando você faz uma resposta às 
pessoas ficam estimuladas a fazer novamente, nós agradecemos muito a sua disponibilida-
de, mas precisamos amadurecer este assunto internamente para ver se vale a pena. Giselda 
diz que ao longo desses anos percebemos que não vale à pena. Alair finaliza dizendo que é 
uma postura desagradável. Giselda comenta que quando fazia o diagnóstico do projeto dos 
resíduos com os conselheiros, viu dois problemas graves que está trazendo ao Conselho, um 
é a terraplenagem que está sendo realizada na margem do Ribeirão das Cabras (Área de 
Preservação Permanente - APP), além do muro dentro do ribeirão e estacionamento já exis-
tentes na área do Portal Girassol, casa de eventos. Alan diz que esse muro e estacionamento 
já existem a alguns anos, na sequência desta rua existe um loteamento com áreas com sub-
divisões de lotes fora dos índices do Incra. Alair pede para fazer um ofício para a Secretaria 
de Planejamento. João Neto diz que a Secretaria de Meio Ambiente tem um processo contra 
essa área. O convidado Carlos Alexandre pergunta sobre dois empreendimento, Alphaville 
2 e 3, se está dentro do território da APA, Giselda diz que eles não fazem parte do território 
da APA, o convidado pergunta do Ministério Público (MP), mas Giselda diz que solicitamos 
ao MP para embargar um empreendimento na APA na Fazenda Iracema, já alguns anos e 
sabemos que as vendas estão acontecendo e não obtivemos nenhuma resposta do MP e 
muito menos o embargo da área. Esta é uma situação complicada, pois como vai ser resol-
vido o problema após a venda de todos os lotes, após as pessoas estarem com suas casa 
construídas, sendo que denunciamos no início das obras e da venda dos lotes, além que co-
municamos que a área estava sem licenciamento. Nada mais tendo a discutir a conselheira e 
presidente Giselda dá por encerrada a reunião. Eu, conselheira Giselda Person lavrei a pre-
sente ATA. Campinas, 26 de abril de 2011.

GISELDA PERSON
Presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas - CONGEAPA

  

   REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 17/05/2011 
Realizada em 17 de maio de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda chama-
da às 18h30, na sede do Congeapa em Joaquim Egídio, compareceram os seguintes 
conselheiros: Giselda Person, Miwa Yamamoto Miragliotta, Edson Dias Gonçalves, 
Sérgio Fortuna, Ângela Podolsky, Jorge Alberto Teixeira, Juarez Alves de Araújo, 
Adriano C. Beltramelli, José Carlos Perdigão, Cláudio Vilas Boas Hacker.
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião esclarecendo que a conselheira 
Ângela solicitou informações via email sobre “movimentação de terra na Fazenda do Ju-
arez, que é a Capoeira Grande”, fato este que não foi confirmado pelo proprietário local e 
também conselheiro, Sr. Juarez, presente na reunião; Giselda complementa que deva estar 
havendo um equívoco por parte da conselheira e que a terraplenagem comentada deva ser 
outra, recentemente denunciada por este Conselho, que é na área do Portal Girassol, através 
de ofícios encaminhados para a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) e Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), em que se solicita ações por parte destes 
órgãos, pois a terraplenagem se dá em área de Área de Preservação Permanente (APP). 
Continuando a leitura do email, Giselda coloca que Ângela questiona sobre o andamento do 
processo do Plano de Manejo, sobre o protocolado do comércio da Avenida Mário Garnero 
e da “pista de provas” em Joaquim Egídio. no final do email diz que precisa tomar conhe-
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cimento dos ofícios encaminhados pelo conselho. E pergunta se existe algum problema em 
enviar para os conselheiros essas informações? (que estão em cópia no mesmo). Giselda 
relembra aos membros que não se trata de pista de provas, mas de implantação do Projeto 
para Educação e Direção Segura, e que o mesmo foi postergado para o ano seguinte 2012, 
como confirma Juarez; finalmente, Ângela solicitou que o Congeapa encaminhasse o ofício 
sobre aos assuntos acima ao Comdema informando dos trâmites destes processos na APA. 
Giselda diz que todos os conselheiros que estão em cópia no email estavam presentes na 
reunião, e o próprio suplente dela estava presente. Giselda diz que todas as informações 
que foram solicitadas estão nas atas. O conselheiro Perdigão sugere que para se ter acesso 
às informações que cita no email, a conselheira Ângela deva se reportar ao representante 
responsável do Comdema para que este oficialize a solicitação oficial entre os Conselhos. O 
restante dos conselheiros presentes acredita que a conselheira Ângela tenha se equivocado 
em relação aos processos e que ela preste maiores esclarecimentos na próxima ocasião em 
que estiver presente, até mesmo para tomar ciência dos fatos. Dando sequência à ordem do 
dia, Giselda fez a leitura dos protocolos.
1) Protocolo 2010/11/17030 referente ao projeto da Maiangá Realizações Imobiliárias Ltda 
de empreedimento localizado no Ville Saint Hélène, Lote 1, Quadra W, Quarteirão 11306 
- Giselda faz a leitura da resposta da DUOS/Semurb sobre o índice de declividade em que 1. 
Não há nenhum dispositivo legal que discrimine como é feito o cálculo da declividade em 
lotes; 2. A Lei de Nº 6.031 (De Uso e Ocupação do Solo) apenas trata de declividade quando 
é necessário justificar o chamado “terceiro pavimento”, quando o zoneamento só permite 
dois pavimentos (como é o caso, em análise); 3. A Lei que adiciona a variável “declividade” 
à definição da fração ideal é a Lei 10.850 ou Lei da APA, que por sua vez, também não defi-
ne como é feito tal cálculo de declividade. Neste assunto específico, a referida lei é omissa; 
4. Porém, é importante precisar que o Artigo 65 da Lei 10.850/2001, ao apresentar parâme-
tros que relaciona o dimensionamento de lotes ou frações ideais à declividade natural do 
solo, não menciona o termo “declividade média”, o que implicaria uma média aritmética 
entre valores extremos, mas, ao contrário, estabelece três faixas de graduações distintas 
de declividade; 5. Por ocasião do parcelamento de uma gleba em lotes, o método utilizado 
para o cálculo de declividades é o utilizado pelo projeto em análise: um mapa de declivida-
des apontando os diferentes declives existentes, demonstrando a declividade predominante, 
caso a caso; 6. Reiteramos que o projeto em análise não é um parcelamento de solo, mas 
sim de condomínio em um lote (e não gleba), já fruto de parcelamento anterior (Loteamento 
Ville Sainte Hélène) onde os critérios de ocupação do solo e as diretrizes ambientais já 
foram observados, com parecer do próprio Congeapa, resultando em lotes maiores ou me-
nores em função deste estudo, além das áreas de APP, APE e Sistemas de Lazer; 7. Assim, 
entendemos que a aplicação da Lei 6.031/88, com os parâmetros do tipo HMH-3 para o 
caso é adequada. Diante do exposto, o conselheiro Edson relembra que o conselheiro Mário 
levantou esta questão na data da apresentação e o conselheiro Alair reforçou que poderiam 
existir restrições construtivas em algumas unidades por conta da declividade acentuada no 
final do lote. A conselheira Miwa questiona se não existe risco de se subdividir trechos do 
lote com declividade maior que 10% em unidades de 250 m2, quando se tem definido em 
lei que para declividades entre 10% e 20%, o tamanho mínimo da unidade (fração ideal) 
deveria ser de 450 m2; relembra que foi apresentado o mapa de declividades pelo propositor 
do projeto e grande parte da área construtiva encontrava-se em área de baixa declividade 
(<10%). No trecho mais distante do passeio, o valor excedia ao que define a alínea “a” do 
Artigo 65 da Lei da APA, e, portanto, as unidades lá implantadas deveriam ter área maior e 
uma arquitetura diferenciada das demais. Edson explica que o lote foi previamente avaliado 
dentro do contexto da aprovação da gleba que gerou o empreendimento Ville Saint Hélène 
I e que as restrições sobre declividade e outras considerações feitas à época pela Seplan já 
foram adequadas na sua aprovação. Diante do que foi colocado, o Conselho conclui que o 
DUOS/Semurb se mostrou favorável à aprovação do projeto quanto aos requisitos técnicos 
construtivos e solicita a deliberação do Congeapa para dar continuidade do processo. E em 
anuência com o posicionamento da Semurb, Giselda consultará a Secretaria de Planejamen-
to através do conselheiro Alair para elaborar parecer, sendo que o Conselho tem a posição 
de que o projeto em pauta atende os parâmetros no sentido da preservação das caracterís-
ticas ambientais e dos recursos naturais da Área de Proteção Ambiental - APA Campinas, 
trazendo assim um conceito diferenciado de loteamento em área de preservação, atendendo 
as exigências de sustentabilidade. Giselda informa que está realizando levantamento da si-
tuação do empreendimento comercial de quatro pavimentos já implantado no projeto do 
Ville Sainte Hélène I em frente ao Clube Cultura Artística e dos outros dois prédios dentro 
do mesmo empreendimento, o processo destes prédios não passaram por este Conselho, 
além que na lei da APA é permitido no máximo dois pavimentos, conforme o artigo 64.  Art. 
64- Ficam estabelecidas para as áreas urbanas da APA, delimitadas no mapa denominado 
Zoneamento Urbano da APA - Anexo Da Urbanização, que é parte integrante desta lei, as 
zonas 3, 4, 11 e 18 da Lei 6.031/88 e leis modificativas. § 2º - Os tipos de ocupação definidos 
para as zonas de uso estabelecidas pela Lei 6.031/88 deverão atender, na APA, a restrição 
de número máximo de pavimentos menor ou igual a 2 (dois) .
2) Protocolo 2004/11/7517 - Interessado: Sylvio Pires de Camargo Neto. Referente ao projeto 
da Vila Graúna, observamos que o projeto teve as seguintes manifestações ao longo do seu 
processo de regularização: Parecer do Departamento de Meio Ambiente da PMC em 2005 em 
resposta ao encaminhamento do DUOS o Engenheiro Celso dá as diretrizes ambientais para 
regularização do empreendimento informando que a aprovação ocorreu sem anuência dos ór-
gãos competentes, não existe APP no local e que fica comprometida a preservação de alguns 
indivíduos arbóreos e fragmentos de mata; recomenda-se a preservação de algumas árvores e 
as diretrizes devem ser: conseguir parecer da Sanasa para viabilização no fornecimento de 
água e coleta de efluentes; parecer do Departamento de Limpeza Urbana (DLU) para coleta de 
resíduos domésticos; parecer do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) no que se refere à 
arborização de praças; parecer do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais 
(Deprn) e DPJ favorável ao corte das árvores; marcar as áreas com declividade > 30% que 
serão estabelecidas como Área de Proteção Especial (APE) e enviar a disposição de áreas 
publicas à Seplama/PMC. Continuando a revisão do processo, informa que na folha 156, o 
Engenheiro Celso, em 2005, do extinto Departamento Meio Ambiente (DMA), solicita nova 
confirmação do Relatório Técnico Ambiental (RTA), indicando a necessidade de licenciamen-
to ambiental estadual, mesmo sendo pequena área. Na sequência, faz leitura do parecer do 
Engenheiro Ricardo do DMA, informando que não há necessidade de RAP ou EIA-RIMA. O 
Coordenador CPEA, Engenheiro Celso, informa que o Sr. Procurador oficializa novas deter-
minações para APA Municipal em anuência com Ministério Público Estadual, em que o em-
preendedor deva elaborar RAP ou EIA-RIMA devidamente aprovado pelo Departamento de 
Avaliação de Impacto Ambiental (DAIA); o Ministério Público Ambiental, de 15/12/2005, 
traz no item “c” do seu parecer que o Município de Campinas deve se abster de aprovar novos 
empreendimentos no fundo de vale da Avenida Mário Garnero, em função da pavimentação 
asfáltica realizada pelo Residencial Jaguari, o que traria impacto ambiental no local; e no item 
“d” que a implantação de loteamento e empreendimentos com asfaltamento na APA, sem li-
cenciamento prévio via RAP ou EIA-RIMA, deva ser analisada previamente pelo DAIA; que 
a CAM120 deve ser alterada em função de declividades do arruamento, assim como a implan-
tação de guarita, considerando que as declividades máximas das vias das coordenadorias são 
maiores que 20%; que pelo projeto geométrico da CAM120 deva ter faixa de desaceleração 
em frente e na área oposta à entrada do loteamento; que a largura da CAM deva ser aumentada 
em 15 m do lado oposto à gleba via Termo de Acordo e Compromisso; e a guarita deva ser 
afastada segundo o Departamento de Planejamento (Deplan), para entrada e saída de veículos. 
No volume seguinte do processo, Giselda informa que pediu à Semurb para juntar os dois 
processos que existiam dentro da PMC para o mesmo empreendimento, sendo o último docu-
mento datado de 12/2010, da Seplan, que encaminhou o processo ao Congeapa solicitando sua 
deliberação. Giselda e Perdigão conferem que o RAP de 2007 foi anexado e juntado com a 
versão enviada ao Congeapa. Perdigão verifica que existem várias re-análises, ressaltando-se 

dentre elas: 1) A Semurb fez 07 re-análises, e na última delas, que encaminhou ao Congeapa, 
houve acréscimo de documento da Cetesb que não faz parte do processo existente dentro da 
PMC, ou seja, existem duas versões; 2) O empreendedor não apresenta todas as documenta-
ções solicitadas pela Cetesb até o momento. O conselheiro Jorge coloca que um dos itens já 
discutidos no dia da apresentação seria a elaboração de Projeto de Gestão Ambiental das áreas 
públicas com base na Lei nº 9.985 de 18/07/2000 do Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza (SNUC) para que a Cetesb coloque como condicionante ao licenciamen-
to. Giselda levanta a questão do alargamento da CAM120 via pavimentação e que devemos 
nos certificar se isso não implica em asfaltamento. Jorge coloca que isso levanta a questão da 
tutela de conduta e se aprovamos de qualquer maneira, outros empreendimentos poderão pro-
ceder da mesma forma. Defende ainda, que segundo a evolução doutrinária e da jurisprudên-
cia, baseada nas leis do SNUC e da APA, o empreendimento tem que manter a sustentabilida-
de e preservação ambiental, prevendo uma gestão ambiental futura; um exemplo disso é o caso 
do empreendimento Ville Saint Hélène I, que peca pela ausência desta previsão. Miwa sugere 
que se elabore texto com base legal que sirva a todas as análises futuras de implantação de 
empreendimentos pelo Congeapa, fica definido que os conselheiros Jorge e Miwa elaborarão 
esse texto. Decide-se que o Conselho iniciou análise e dará continuidade em outras reuniões 
extraordinárias. Jorge finaliza que ao se elaborar o Plano de Manejo da APA, esta servirá de 
base para as microgestões dos empreendimentos em consonância com esta lei macro. 3) Pro-
tocolo 2010/10/38224 do Projeto do Adriano Beltramelli que trata de obra de transposição 
sobre o Ribeirão das Cabras (construção de uma ponte para travessia de propriedade) que 
exige licenciamento ambiental; no projeto original, o local seria voltado para Educação Am-
biental e Estudo do Meio; localiza-se em Z4, entre Sousas e Joaquim Egídio, na margem da 
Linha do Bonde, onde o ribeirão cruza a trilha; a área tem 1,5 alqueires e será necessária inter-
venção em APP, para uso e ocupação da área, para poder ser aproveitada como um todo; e a 
transposição ocorre em área que está em processo de tombamento e não tem acesso local, pois 
parte do terreno está na Linha do Bonde onde não pode ter acesso de veículos. Edson coloca 
que a Seplan solicitou esclarecimento da obra pretendida e o conselheiro Adriano coloca que 
o zoneamento Z4 não permite o tipo de ocupação da gleba com a proposta do projeto inicial, 
de um centro de educação ambiental, necessita apenas da implantação de acesso a esta gleba. 
Adriano comenta que o pedido de outorga já foi protocolado junto ao Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (DAEE) e que o Relatório de Compensação já foi definido em Projeto de 
Reflorestamento em anexo. Em função de supressão de quatro árvores ( Inga vera ) no local, 
serão compensadas com plantio de 284 mudas em outro local na mesma gleba. Informa ainda 
que forneceu todos os subsídios necessários para construção e aprovação, mas não obteve 
parecer da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), que diz aguardar a manifestação 
do Congeapa para liberação da licença. Diante do exposto, Perdigão acha melhor entrar em 
contato com esta secretaria para averiguar o andamento do processo e de posse das informa-
ções, deve-se passar a analisar e deliberar conjuntamente com os demais conselheiros, ficando 
a dúvida de sempre, do porquê as secretarias da PMC enviam os processos ao Congeapa para 
deliberação prévia sem a análise e parecer emitidos pelos seus corpos técnicos. Com a chega-
da da conselheira Ângela, os questionamentos realizados em email de 05/05/2011 foram assim 
esclarecidos: 1) não existe movimentação de terra na fazenda Capoeira Grande, de proprieda-
de do conselheiro Juarez; Giselda esclarece que não há movimentação alguma por lá; Ângela 
esclarece que existe uma lista de processos a serem discutidos e que o termo citado na lista foi 
justamente este: movimentação de terra na fazenda Capoeira Grande, Giselda esclarece que a 
movimentação de terra que foi relatada em reunião anterior é no Portal Girassol e na Fazenda 
Capoeira Grande nos foi apresentado um projeto de Direção Segura, mas não foi iniciado. 
Diante do exposto, Juarez informa que fará a retirada do processo na SMMA, pois houve 
postergação da implantação do projeto para 2012, Giselda diz que não será enviado ofício ao 
Comdema, pois o que houve foi apenas uma apresentação prévia do projeto e o Congapa não 
apresentou nenhum parecer sobre o assunto; Perdigão coloca que essas solicitações não devem 
ser realizadas entre conselhos e sim oficialmente, que o Comdema deveria oficializar um pe-
dido de solicitação de informações para que o Congeapa se manifeste e preste as informações 
solicitadas. 2) Ângela coloca que está sendo formado grupo no Comdemapara dar prossegui-
mento à remoção das obras irregulares da Avenida Mário Garnero e solicita cópia do ofício 
para dar andamento ao processo junto ao Ministério Público, pois foi informada que o restau-
rante “Assim Assado” vem realizando obra de ampliação no local; Giselda esclarece que fo-
ram emitidos 03 documentos na época encaminhados aos órgãos públicos a esse respeito: dois 
ofícios para tratar das invasões nos Becos I e II em área de APP, onde a Secretaria de Habitação 
e de Assuntos Jurídicos respondeu informando da retirada dos moradores do Beco II, mas que 
ainda existe muita resistência por parte dos moradores antigos do Beco I, criando-se um im-
passe ainda não solucionado; e um despacho no processo que foi enviado à Semurb solicitan-
do explicações do último despacho da Semurb onde esta secretaria informou que algumas 
empresas estavam com sua situação legalizada, sendo elas três e no despacho não constam os 
nomes destas e sim, empresa 1, 2 e 3. E solicitamos medidas para a retirada das empresas que 
estão ocupando a APP do Rio Atibaia. Ângela informa que necessita do histórico das ações 
passadas para contextualizar a situação ao promotor do Ministério Público, para o qual Gisel-
da informa que foram respondidos no protocolo em forma de despachos; Ângela pede o núme-
ro do protocolo, pois diz que o anteriormente informado não consta no sistema. Edson coloca 
que Comdema tem atuação diferenciada do Congeapa, e se a necessidade for de andamento 
em consonância com este Conselho, o presidente do Comdema que deve realizar a solicitação 
oficialmente, complementando a fala do conselheiro Perdigão. 3) Ângela comenta que o pro-
cesso para liberação da verba do Plano de Manejo já está com 5 meses, para o qual Giselda 
explica que conseguiu falar com a Petrobras através da sua gerente, Sra. Márcia, que ofereceu 
uma outra opção para facilitar o andamento do processo: estabelecer convênio via PMC, para 
o qual, Giselda verificará se pode-se estabelecer convênio entre a Petrobras e Prefeitura; Gi-
selda explica que Márcia diz que realizando um convênio podemos contratar as empresas de 
Campinas, e ficar mais próximos dos projetos a serem realizados. Giselda explica que a Câma-
ra de Compensação solicitou o andamento dos projetos, que deveriam ser encaminhados até o 
dia 29/04/2011, Giselda respondeu a Câmara de Compensação assinalando que ainda não fo-
ram iniciados os projetos pela dificuldade em encontrar a Sra. Márcia da Petrobras, e por falta 
de informações mais detalhadas. Giselda informa que a Petrobras enviou um extrato bancário 
de que este o valor está valorizando em conta poupança. Ângela coloca que a verba para o 
Plano de Manejo da Mata Ribeirão Cachoeira havia sido liberada e que o fato de Giselda co-
locar a destinação desta verba juntamente com o Plano de Manejo da APA, sem anuência dos 
conselheiros, Giselda explica à conselheira que ela comunicou sim a conselheira Ângela e ao 
Secretário de Meio Ambiente Paulo Sérgio que assinou o encaminhamento do Plano de Traba-
lho que teve que ser alterado. Giselda diz que não é justo R$ 57.000,00 ir para realizar um 
Estudo simplificado da Mata Ribeirão Cachoeira que como o próprio Gerente de Operações 
Boris Alexandre César da Fundação Florestal disse que seria um trabalho rápido, e R$ 
150.000,00 para realizar o Plano de Manejo da APA que é um trabalho muito mais complexo, 
além da APA ter a sua área de 1/3 do território de Campinas. Além que foi retirado um projeto 
de Educação Ambiental para o gerente cumprir o que havia prometido, de que se fizéssemos 
um projetinho ele conseguiria uma verba na Câmara de Compensação para este projeto, mas 
coincidentemente entrou na mesma data a compensação do Plano Diretor de Dutos da Petro-
bras, de onde foi tirado o Projeto de Educação Ambiental. Giselda diz que juntou sim as ver-
bas, pois a mata faz parte da APA e no Plano de Manejo irão ser identificadas áreas para novas 
Unidades de Conservação de Proteção Integral, sendo a Mata Ribeirão Cachoeira a principal, 
no Plano de Trabalho ficou muito claro esta destinação. Nada mais tendo a discutir a conse-
lheira e presidente Giselda dá por encerrada a reunião. Eu, conselheira Miwa Yamamoto Mi-
ragliotta lavrei a presente ATA. Campinas, 17 de maio de 2011.

GISELDA PERSON
Presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas - CONGEAPA
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 ATA 
    REUNIÃO ORDINÁRIA 
 Local: Sede do Conselho Gestor da APA de Campinas 
 Rua Heitor Penteado, nº 1162 - Distrito de Joaquim Egídio 
 31/05/2011 
Realizada em 31 de maio de 2011, com primeira chamada às 18h00 e segunda chamada às 
18h30, na sede do Congeapa em Joaquim Egídio, compareceram os seguintes conselheiros: 
Giselda Person, Alair Roberto Godoy, Miwa Yamamoto Miragliotta, Mônica Eduarda de Al-
meida, Eduardo Papamanoli Ribeiro, Dionete Aparecida Santin, Claudia Esmeriz Gusmão, 
Jorge Alberto Teixeira, Juarez Alves de Araújo, Arthur Diederichsel, Adriano C. Beltra-
melli, Manoel Elcio Coimbra, José Carlos Perdigão, Cláudio Vilas Boas Hacker. Entidades 
Suplentes: Alan Silva Cury.
A conselheira e presidente Giselda faz a abertura da reunião passando a presidência da 
Reunião Ordinária para o vice-presidente e conselheiro Alair Godoy para tratar do assunto 
da compensação do Plano Diretor de Dutos - PDD da Petrobras. Ângela interpõe neste 
momento questionando se o tema constava da pauta da reunião e se posiciona contrariamen-
te a esta discussão, já que acredita que o assunto já está encerrado com as decisões já toma-
das pela presidente. Alair sugere neste momento que Giselda tenha direito à exposição das 
suas colocações sobre o tema para deliberação pelo Conselho, como sempre foi feito. Ânge-
la, surpresa com a situação, acredita que esse assunto deveria ser discutido entre as partes, 
pessoalmente, no entanto, Giselda reforça seu posicionamento para que o assunto seja vota-
do e encerrado definitivamente, com a anuência de todos os conselheiros. Ângela aceita as 
colocações e a exposição de Giselda se inicia com a explicação do plano de trabalho entre-
gue para a Câmara de Compensação. Os projetos para o plano de trabalho da compensação 
ambiental deveriam ser entregues até 07 de Junho de 2010, sendo que foram passados os 
arquivos e a conselheira Giselda formatou e fez alguns, estando inclusos, o Plano de Mane-
jo da Área de Proteção Ambiental (APA) responsabilidade da conselheira Giselda, Projeto 
Piloto de Resíduos Sólidos em Joaquim Egídio, que ficou sob incumbência do conselheiro 
Pascoal Bortoletto, Projeto das Placas informativas da APA, de responsabilidade do conse-
lheiro João, da Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) com colaboração do conselheiro 
Cláudio que havia realizado cotação de materiais, e do Projeto de Educação Ambiental, da 
conselheira e professora Mônica de Almeida. Os projetos foram unidos e entregues dentro 
do prazo (07/06/10) através do Secretário de Meio Ambiente de Campinas, Sr. Paulo Sérgio, 
sendo que atrasos ocorreram nos trâmites burocráticos na aquisição dos documentos. Dentro 
do projeto, ao Plano de Manejo seriam destinados R$ 150.000,00, ao Projeto de Resíduos, 
R$ 30.000,00, ao Projeto de Placas, R$ 63.000,00 e ao Projeto de Educação Ambiental, R$ 
57.000,00. Na avaliação dos projetos, a Câmara de Compensação retirou o projeto de Edu-
cação Ambiental que foi destinado ao estudo da Mata Ribeirão Cachoeira. Giselda explica 
que a conselheira Ângela vem trabalhando alguns anos para conseguir que esta mata se 
transforme em uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, assegurando sua condi-
ção e a APA seria beneficiada com isso, e que através do seu intermédio chegou-se à Funda-
ção Florestal. Neste ponto, Ângela explica que a mata está praticamente averbada. Mas, 
explica que o promotor estadual, Valcir Kobori, pretende realizar levantamento das averba-
ções com levantamento cartorial de cada proprietário para virar então, uma Unidade de 
Conservação. Esse trâmite é extremamente demorado e o proprietário parece não estar de 
acordo. E com esse desenrolar, definiu-se que a regularização da Gleba C do loteamento 
rural Colinas do Atibaia seria a forma de troca para estas negociações. Giselda explica que 
juntou todas as documentações e informações em um único dossiê para ser anexado e pro-
tocolado na Fundação Florestal e dar andamento nos trabalhos do projeto do PDD. A Câma-
ra de Compensação chegou a realizar visita técnica na Mata Ribeirão Cachoeira para verifi-
car sua condição, mas apontou um impediente relativo ao fato da mata não ser ainda, uma 
Unidade de Conservação. Diante disso, o Diretor de Operações Boris Alexandre César disse 
que seria importante realizar um estudo mais simplificado que com o valor de R$ 50.000,00 
daria para realizar, viabilizando assim, a destinação de verbas. Neste ínterim, começou-se a 
avaliação do projeto do Plano de Manejo nesta mesma Câmara de Compensação, onde o 
projeto de Educação Ambiental foi retirado e colocado no lugar o projeto para o estudo para 
indicação da Mata Ribeirão Cachoeira para se transformar em uma UC. Neste ponto, Gisel-
da explica que não achou equânime a destinação de R$ 57.000,00 para estudo simplificado 
de uma mata e R$ 150.000,00 para a realização do Plano de Manejo de todo o território da 
APA, sendo que o Plano de Manejo é um estudo muito mais complexo e a mata está contem-
plada neste estudo. Nesta mesma época, Giselda informa que o promotor Valcir Kobori co-
municou que estava encontrando dificuldade de conseguir a anuência do proprietário da 
Mata Ribeirão Cachoeira e com isso, o processo estaria caminhando muito lentamente, pois 
ele ainda iria realizar o levantamento das averbações nos cartórios realizadas na área da 
mata. Juntando-se a tudo isso, explica que dentro do Plano de Trabalho está indicado que no 
Plano de Manejo deve-se indicar a mata para que se transforme em uma Unidade de Con-
servação, dando toda a atenção para esta mata nos estudos. Dadas as explicações, Giselda 
solicita que cada um dos conselheiros se manifeste sobre o assunto e por fim, realizando-se 
a votação. Neste momento, Ângela pede a palavra e lamenta esta discussão que muito a 
desagradou por ser surpreendida com a apresentação por Giselda, do conteúdo do trabalho 
de sua autoria realizado em 2008. Explica que em conversa com Helena Carrascosa, esta a 
estimulou muito a continuar o trabalho na Fundação Florestal e que estiveram juntas em 
várias reuniões para se chegar a este documento apresentado agora, até chegar a esta trans-
ferência da verba de R$ 57.000,00. Hoje, explica, a Mata Ribeirão Cachoeira está muito 
ameaçada pela pressão imobiliária e o Sr. Boris da Fundação Florestal, responsável por to-
das as Unidades de Conservação do Estado de SP, manifestou-se favoravelmente para que a 
mata se tornasse uma UC de Proteção Integral. E a única forma que conseguir verbas por 
meio de compensação ambiental seria atrelada ao Projeto do PDD, porque não temos indús-
tria ou outra empresa poluente na APA. Desta forma, com a perda da oportunidade, Ângela 
confessa estar se sentindo ultrajada e acredita que tudo foi resultante de falhas na comuni-
cação entre conselheiros e que foi isolada do processo. Completa que não é favor de votação 
neste momento pelo Conselho, pois a decisão já foi tomada. Alair se manifesta, explicando 
que existe convergência de interesses das duas partes e propõe a condução das tratativas da 
seguinte forma: que os processos continuem e a Unidade de Conservação seja criada no 
Plano Local de Gestão da Macrozona 1, que estará sendo definido em breve. Explica que o 
momento é oportuno, pois o aeroporto de Viracopos está para ser implantado e a compensa-
ção ambiental deste projeto deverá ser destinada a uma UC, que ainda não temos em Cam-
pinas. Ângela solicita que seja atualizada das informações quanto ao Plano de Manejo, para 
o qual Giselda explica que as informações são fornecidas a todos nas reuniões ordinárias, 
relembrando que as reuniões sobre o tema ainda não começaram. Alair reforça novamente, 
que devemos criar a UC primeiramente. Neste ponto, Ângela relembra que existe oficio do 
Congeapa ao município de Campinas solicitando o estudo para a transformação da Mata 
Ribeirão Cachoeira em um UC. Giselda relembra a conselheira Ângela que o promotor 
Valcir Kobori solicitou que suspendêssemos o envio deste ofício, pois achava que seria 
muito mais importante que a mata se transformasse em uma UC Estadual. Alair explica que 
esta tentativa por parte do promotor e do Estado já têm 3 (três) anos, e portanto, questiona 
se não seria mais interessante que se tornasse UC Municipal e as verbas fossem destinadas 
separadamente. Alair comenta que uma mata não tem preço. Ângela coloca que tem infor-
mação atualizada do promotor Valcir Kobori comentando que a família Vitulli tem passivo 
ambiental e que o promotor permutaria a dívida ambiental com a doação da mata; informa 
inclusive que a Associação de Moradores do Colinas do Atibaia (Gleba C) moveu uma ação 
contra o Sr. Vituli há 3 meses para que seja feita esta doação. Mas mesmo assim, Dionete 
coloca que o 1º passo deva ser a doação do proprietário, mas Alair explica que para criar um 
refúgio de fauna silvestre, a mata não precisa ser doada e pode ser particular, tal qual a Mata 
da Santa Genebra, no qual a “sombra” foi doada. Caso não haja doação, pode ser refúgio, 

confirma Ângela. Alair coloca que se receber a denominação de Reserva, a mata perde valor 
de mercado e as negociações tomam outros rumos, exemplificando a questão da utilidade 
pública, de modo que a mata continuará no nome do proprietário, mas a prefeitura terá 
prioridade sobre o uso da área. Complementa que estando dentro do Plano Local de Gestão 
da Macrozona 1, independentemente do que os proprietários da área e o promotor Valcir 
Kobori definirem, pode virar refúgio silvestre. A conselheira Miwa questiona se existiriam 
outros fragmentos de mata que poderiam virar UC dentro da APA, o que é confirmado por 
Giselda; portanto, conclui, o valor de R$ 57.000,00 seria destinado apenas à Mata Ribeirão 
Cachoeira, sem considerar outras matas que seriam contempladas dentro do Plano de Mane-
jo da APA com sobreposição das verbas. Alair reforça para se criar a UC primeiramente no 
PLG da MZ1, área esta de relevante interesse e com isso, perdendo seu valor comercial, as 
negociações seriam estancadas. O conselheiro Jorge informa que a família Vitulli não pre-
tende doar a área e está aguardando a desapropriação, e como tem direito a recurso, esse 
processo tende a se estender por muito tempo. Alair propõe então, o congelamento das ne-
gociações e processos da seguinte forma: o Congeapa descreve a mata e propõe a criação da 
UC com Projeto de Lei e encaminha para a PMC; no PLG da MZ1, acompanharemos e in-
ternalizamos na revisão da Lei da APA; e finalmente, depois disso tudo, o valor de negocia-
ção mudará. Todo este esforço é válido, porque é a 2ª Mata de relevância no município. 
Ângela comenta que a Câmara de Compensação junto com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMMA), na figura do seu secretário Paulo Sérgio, estão a par desta questão por 
conta do projeto do aeroporto de Viracopos, citando ainda que comenta-se até em unir frag-
mentos de mata na região do aeroporto para que se crie uma UC que receberá a compensa-
ção no próprio local. Alair finaliza colocando que o ofício seria enviado à PMC e a docu-
mentação seria encaminhada para Câmara de Vereadores para virar Projeto de Lei, 
recebendo indicação do Congeapa. Ângela diz que preparará o ofício em cima do ofício 
anterior para dar andamento. O conselheiro Perdigão concorda com todas as colocações e 
comenta que este procedimento dará mais poderes para o Congeapa definir o que é mais 
indicado para a APA. O Conselho delibera para que o Congeapa faça um Estudo Ecológico 
Simplificado e solicite a criação de um Projeto de Lei para criação de uma Unidade de 
Conservação Integral à Câmara de Vereadores; no PLG da MZ1, esta UC seria internalizada 
como revisão da Lei da APA. O município, tendo uma UC dessa categoria, pode ser contem-
plado na destinação de verbas do fundo estadual, da Câmara de Compensação. Perdigão 
solicita informações sobre o porquê o projeto de Educação Ambiental foi cortado do projeto 
inicial, para o qual Giselda explica que a Câmara de Compensação define que antes de uma 
UC ter seu Plano de Manejo definido, esta não pode receber verba para projetos continua-
dos, ou seja, projetos não pontuais como o de Educação Ambiental; no caso do projeto de 
resíduos sólidos, o projeto foi pontual como explica Dionete, pois está relacionado à compra 
de lixeiras e pontos de coleta. Giselda dá continuidade à pauta do dia e informa que Miwa 
fez diversas sugestões na redação das atas a serem aprovadas que serão discutidas depois 
entre as partes para explicação do que foi colocado. Questiona se alguém tem algo a colocar 
referente às atas a serem aprovadas no dia e no aguarde, informa que Alair solicitou cópia 
do EIA-RIMA do processo das linhas de transmissão da COPEL cujas cópias estão à dispo-
sição dos conselheiros. Quanto ao processo de transposição através de uma ponte sobre o 
Ribeirão das Cabras, no lote do conselheiro Adriano, Alair solicita ao mesmo que traga o 
mapa do projeto de implantação; Adriano explica que este mapa está na documentação en-
tregue ao DAEE, e que o projeto foi aprovado, mas ainda não foi publicado, com previsão 
de 3 meses para que isso venha a ocorrer. Quanto ao empreendimento Portal Girassol, Gi-
selda informa aos conselheiros que ofício do Congeapa foi encaminhado à PMC e à Cetesb, 
explicando das condições de implantação da obra e a construção de moradia no lote, e que 
estamos no aguardo. Giselda agenda Reunião Extraordinária no dia 21/06/11 e Reunião 
Ordinária dia 28/06/11. Quanto aos processos, temos o processo da Copel e da transposição 
para deliberação. Miwa solicita informações sobre a reunião do dia 24/05/11, para o qual 
Alair explica que foi cancelada, pois a equipe técnica da Seplan foi cedida à Semurb em 
função dos recentes ocorridos e esta condição deve se prolongar por mais 10 dias. Giselda 
informa que o processo da Copel só dará prosseguimento na Cetesb com a manifestação 
sobre o EIA-RIMA dada pelo Congeapa. As atas são aprovadas por unanimidade. Giselda 
finaliza a reunião, explicando que no que se refere ao Plano de Manejo, a Embrapa não 
conseguiu contato com o jurídico da Petrobras. Explica que poderia se fazer a contratação 
através de convênio com a PMC, a SMMA está tentando viabilizar este assunto. Giselda 
explica que caso não dê certo, será aberta licitação com quaisquer empresas, principalmente 
de SP e RJ, e relembra que quem ganha é pelo menor preço. Ângela coloca que de qualquer 
maneira, seria melhor detalhar o Edital, o máximo possível, e que conhece empresa de Bo-
tucatu que faz Planos de Manejo no Estado de SP. Se a contratação fosse por serviços, 
Dionete relembra que os impostos e taxas cobrados pelas fundações são muito elevados. 
Alair coloca que estas informações devem estar presentes na Carta Convite da licitação. De 
qualquer maneira, os tramites são bastante complicados para haver a destinação das verbas 
de forma adequada e dentro da legalidade. Nada mais tendo a discutir a conselheira e presi-
dente Giselda dá por encerrada a reunião. Eu, conselheira Miwa Yamamoto Miragliotta la-
vrei a presente ATA. Campinas, 31 de maio de 2011.

GISELDA PERSON
Presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas - CONGEAPA

 

  

 MANIFESTAÇAO CONGEAPA 
 Manifestaçao 

  MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO GESTOR DA APA DE 
CAMPINASCONGEAPA 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLE SAINTE-HÉLÈNE II
(UNIFICAÇÃO DAS GLEBAS B1A, B1B, GLEBA DESTACADA DA REMANESCEN-
TE A1 DA GLEBA A1 E GLEBA A4 DA FAZENDA SANTANA - TOTAL DAS GLEBAS 
1.592.285,99 m²)
LOCALIZADA NA ÁREA URBANA DO DISTRITO DE SOUSAS - CAMPINAS/SP
PROCESSO SMA 13.720/2007
EMPREENDEDOR: SF DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas - CONGEAPA em reunião rea-
lizada em 28 de junho de 2011 manifestou sobre o EIA-RIMA do empreendimento denominado 
“Loteamento Residencial Ville Sainte-Hélène II”, localizado na Rodovia Heitor Penteado, s/nº, 
no Distrito de Sousas, Campinas, SP, inserido no território da APA de Campinas. Ao longo do 
processo foram realizadas duas apresentações do EIA-RIMA.
Este empreendimento afeta diretamente esta Unidade de Conservação a Área de Proteção Am-
biental - APA Municipal de Campinas.
  Solicitamos que os órgãos estaduais consultem o Conselho Gestor da APA de Campinas antes da 
emissão da Licença de Instalação (LI), para que o empreendedor apresente os projetos executi-
vos e o Conselho faça uma manifestação   . 
 1.   COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
Conforme a Lei Federal nº. 9.985/00, artigo 36, diz que quando o empreendimento objeto do 
licenciamento ambiental afetar a unidade de conservação específica ou sua área de amorteci-
mento  “a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao  Grupo de Proteção Integral, deverá 
ser uma das beneficiárias da compensação ”. Essa informação é ratificada pela Resolução CO-
NAMA nº. 371/06, a qual estabelece que “ existindo uma  ou mais unidades de conservação ou 
zonas de amortecimento afetadas diretamente pelo  empreendimento ou atividade a ser licencia-
da, independentemente do grupo a que pertençam, deverão  estas ser beneficiárias com recursos 
de compensação ambiental, considerando, entre outros, os critérios  de proximidade, dimensão, 
vulnerabilidade e infra-estrutura existente ”.
Logo, tendo em vista que o empreendimento em questão está situado dentro dos limites da APA 
Municipal de Campinas, a qual possui um órgão gestor que demonstra interesse em contribuir 
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para a sustentabilidade e proteção da unidade, e considerando as informações e legislações aci-
ma apresentadas, torna-se possível que esta unidade seja beneficiada em 100% na aplicação da 
compensação ambiental.
Solicitamos a Câmara de Compensação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
que a destinação dos recursos da compensação ambiental seja encaminhada a esta unidade de 
conservação, a APA de Campinas.
Esses recursos poderão ser utilizados para auxiliar o equacionamento das atuais carências da 
unidade, com destaque para: desenvolvimento dos projetos de educação ambiental e de pesqui-
sas voltadas para a conservação da APA; a melhoria da fiscalização da unidade; e a realização 
de estudos que permitam o uso sustentável dos recursos naturais da unidade, o que poderá gerar 
recursos próprios a serem investidos na mesma, contribuindo para sua sustentabilidade.
Em anexo estamos encaminhando um dos projetos que gostaríamos de dar continuidade contri-
buindo assim com a educação ambiental dos alunos - Projeto Congeapinha - que já desenvolve-
mos sem recursos, mas existe a necessidade de aprimorá-lo para abranger mais alunos da rede 
escolar do município de Campinas.
Na primeira apresentação do EIA-RIMA o empreendedor nos fez uma proposta de construir uma 
sede em área próxima a captação de água da Sanasa/ Rodovia Dom Pedro I, na área institucional 
do empreendimento, mas ao longo do processo a Prefeitura Municipal de Campinas nos cedeu 
uma sede no Distrito de Joaquim Egídio. Sendo assim, na segunda apresentação do trabalho o 
empreendedor continuou com a mesma proposta que foi bem aceita pelos conselheiros, para a 
construção de um Centro de Educação Ambiental, com biblioteca, auditório, laboratórios, sala de 
exposição, banheiros, entre outros. O que aprimoraria mais os projetos educacionais do Conselho 
realizados por uma conselheira capacitada e funcionária da Secretaria Municipal de Educação.
 2.   TRÂNSITO DE VEÍCULOS 
No acesso principal da APA de Campinas, Distrito de Sousas (Rodovia Heitor Penteado/Avenida 
Antônio Carlos Couto de Barros) já estão ocorrendo problemas sérios de trânsito, este empre-
endimento causará um aumento da população dentro da unidade de conservação e consequente-
mente o aumento do número de veículos.
A passagem a ser construída pelo empreendedor na área inferior (sob) a Rodovia Heitor Pen-
teado/Avenida Antônio Carlos Couto de Barros deve atender as normas que não causem tantos 
transtornos aos transeuntes, além da aprovação dos órgãos competentes. A obra deve ter o seu 
início logo que seja emitida a licença de instalação (LI).
 3.   CONSTRUÇÕES DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS, EN-
TRE OUTROS 
É obrigatório atender o artigo 64 da Lei nº 10.850 de 07 de Junho de 2001 nos projetos executi-
vos e arquitetônicos que venha a ser elaborados e executados.
  Art. 64 -    Ficam estabelecidas para as áreas urbanas da APA, delimitadas no mapa denominado 
Zoneamento Urbano da APA - Anexo Da Urbanização, que é parte integrante desta lei, as zonas 
3, 4, 11 e 18 da Lei 6.031/88 e leis modificativas. 
  § 2º -    Os tipos de ocupação definidos para as zonas de uso estabelecidas pela Lei 6.031/88 deve-
rão atender, na APA, a restrição de número máximo de pavimentos menor ou igual a 2 (dois). 
Não importando a declividade do local, a restrição para o número de pavimentos é menor ou 
igual a dois pavimentos, não serão aceitos número maior de pavimentos do que a lei rege. Em 
qualquer fase do empreendimento e de aprovação municipal ou estadual.
 4.   PASSIVO AMBIENTAL DA AID EM DIREÇÃO A ADA - CÓRREGO DA FAZENDA 
SANTANA 
O Plano de Recuperação do Passivo Ambiental do Córrego da Fazenda Santana e do lago da 
mesma, onde existe a presença de processos erosivos decorrentes de ação antrópica com car-
reamento e deposição de sedimentos ao longo dos cursos d’água e áreas brejosas e, a áreas de 
empréstimo e bota - fora destinadas ao empreendimento vizinho, deve ser realizado quando for 
concedida a Licença de Instalação (LI) e que se atendam todas as medidas mitigadoras apresen-
tadas no EIA-RIMA.
 5.   PROJETOS TÉCNICOS, PLANOS, PROGRAMAS, MONITORAMENTOS, CON-
TROLES, ENTRE OUTROS 
Todos os projetos técnicos, planos e programas listados na sequência, conforme apresentados 
no EIA-RIMA, devem ser executados de forma continuada e permanente, em todas as fases do 
empreendimento. Solicitamos que o empreendedor nos encaminhe os relatórios dos programas 
e monitoramentos a ser realizado no empreendimento, assim este Conselho poderá acompanhar 
as obras e os estudos.
 Fase de Planejamento  -  PT- Projetos Técnicos   
 PT01:  Projeto Técnico de Loteamento e Arruamento Potencializando as Características Am-
bientais Positivas da Gleba;
 PT02:  Projeto Técnico de Terraplenagem Conservacionista;
 PT03:  Projeto Técnico de Pavimentação Alternativa;
 PT04:  Projeto Técnico de Drenagem de Águas Pluviais;
 PT05:  Projeto Técnico de Caixas de Retenção de Sedimentos e Detritos;
 PT06:  Projeto Técnico de Revegetação/Restauração de Áreas Verdes Permanentes.
 PT07:  Projeto Técnico de Pista de Caminhada nas Áreas Livres de Uso Público;
 PT08:  Projeto Técnico de Arborização dos Sistemas de Lazer e Passeios Públicos.
 PT09:  Projeto Técnico de Medidas e Estruturas de Proteção da Fauna Silvestre;
 PT10:  Projeto Técnico de Terraceamento e Implantação de Bacias de Infiltração nas Áreas Insti-
tucionais - Equipamentos Públicos Urbanos, - Faixas das Linhas de Alta Tensão;
 PT11:  Restauração dos Passivos Ambientais Existentes na Gleba;
 PT12:  Projeto Técnico da Rede de Abastecimento de Água;
 PT13:  Projeto Técnico da Rede de Esgotamento Sanitário;
 PT14:  Projeto Técnico de Acesso do Empreendimento junto à Rod. Heitor Penteado;
 PT15:  Plano de Ocupação Aspectos Hidrológicos e Ambientais - Bacias do Ribeirão dos Pires 
e do Córrego da Fazenda Santana;
 PT16:  Averbação de Reserva Florestal Legal da parcela rural da gleba inserida no projeto urba-
nístico, conforme exigência do CONGEAPA.
 Fase de Implantação - CO - Controle da Obra   
 CO01:  Programa de Aproveitamento da Camada Superficial do Solo;
 CO02:  Programa de Controle dos Processos Erosivos e Assoreamento durante a Implantação;
 CO03:  Controle de Ressuspensão de Poeiras;
 CO04:  Implantação de Fossas Sépticas Provisórias de Acordo com a Norma NBR 7229/93;
 CO05:  Programa de Proteção da Vegetação Arbórea e Áreas de Preservação
Permanente;
 CO06:  Programa de Orientação Ambiental das Equipes de Implantação;
 CO07:  Controle e Monitoramento Ambiental durante a Implantação;
 CO08:  Verificação dos Procedimentos de Desativação do Canteiro;
 CO09:  Plano de Saúde e Segurança do Trabalho;
 CO10:  Implantação do Projeto Técnico de Reservatórios de Detenção.
 CO11:  Monitoramento da Qualidade da Água.
 Fase de Operação  -  GA - Gestão Ambiental   
 GA01:  Constituição do Órgão Administrador do Loteamento (Associação dos Proprietários e 
Moradores) e do Estatuto Social;
 GA02:  Elaboração de Regulamentos Internos de Usos e Construções nos Lotes;
 GA03:  Fiscalização e Controle das Obras nos Lotes;
 GA04:  Limpeza e Manutenção do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais e Bacias de Reten-
ção de Sedimentos;
 GA05:  Programação de Racionalização do Uso da água;
 GA06:  Criação de Brigada Anti-Incêndio;
 GA07:  Programa de Manejo Permanente da Vegetação Preservada/ Recuperada;
 GA08:  Monitoramento de Fauna Silvestre;
 GA09:  Implantação de Programa de Educação Ambiental para a Comunidade;
 GA10:  Programa de Coleta Seletiva.

Reforçamos que no item GA09 sobre a Implantação de Programa de Educação Ambiental para a 
Comunidade, seria importante a elaboração de uma cartilha para os moradores com técnicas de 
construções sustentáveis, pois por se tratar de um empreendimento dentro do território de uma 
unidade de conservação os moradores e empreendedores devem realizar construções adaptadas 
a este novo mercado, que seja mais sustentável, econômico e inovador nas técnicas ambientais. 
Também contenha as informações de boas práticas ambientais e dos diversos atributos da APA, 
com uma narrativa inclusiva da comunidade nesta Área.
Em referência ao item GA01, no caso da criação de vários condomínios dentro do loteamento, 
propomos a constituição de um Conselho das Associações, para fazer a macro gestão ambiental 
compartilhada e integrada, das áreas, espaços, equipamentos, programas, entre outros (item 8).
 6.   REFLORESTAMENTOS 
Os reflorestamentos e enriquecimentos vegetais das Áreas de Preservação Permanente (APP) e 
dos fragmentos florestais do empreendimento devem ser iniciados com a emissão da Licença de 
Instalação (LI), com exceção de áreas onde deverão ocorrer intervenções execução de galerias 
de aguas pluviais e rede coletora de esgoto. Em relação a este item devem ser atendidas todas as 
medidas mitigadoras apresentadas no EIA-RIMA.
 7.   CORREDORES ECOLÓGICOS 
Através dos reflorestamentos e enriquecimentos das Áreas Verdes serão formados os corredores 
ecológicos, desta forma deverá ser realizado o monitoramento da fauna silvestre nas Licenças de 
Instalação e Operação. Ressaltando-se que serão necessárias as construções das passagens para 
a fauna silvestre - internas e externas - acompanhando os corredores ecológicos e interligando a 
Área Diretamente Afetada (ADA) e as Áreas de Influência Direta (AID).
 8.   GESTÃO DAS ÁREAS VERDES 
Em alguns empreendimentos já em fase de operação, observa-se que ocorrem sérios problemas 
com a manutenção das Áreas Verdes na parte externa ao perímetro fechado, nas quais são rea-
lizadas limpeza e manutenção do paisagismo e das Áreas Verdes, que acabam por ficar aban-
donadas. O Poder Público justifica que não tem recursos para cuidar de todas áreas verdes do 
município. Também o desenvolvimento da mata ciliar nas APP está aquém do satisfatório. Na 
arborização municipal das calçadas são utilizadas algumas espécies tecnicamente não recomen-
dadas.
Em uma das apresentações o empreendedor se mostrou a par sobre este assunto e protocolou no 
Congeapa as suas preocupações sobre este assunto e que são cientes das dificuldades do poder 
público em cumprir com as suas obrigações em relação aos cuidados com as Áreas Verdes, 
assim, de forma espontânea o empreendedor fará constar do Memorial Descritivo, no Instru-
mento Particular de Compra e Venda, onde terá uma cláusula de compromisso, esclarecendo 
sobre a criação de uma associação exclusiva para cuidar das Áreas Verdes do empreendimento, 
englobando todos os condomínios deste empreendimento, em uma área única a ser preservada, 
cuidada e melhorada ao longo dos anos para as futuras gerações. O Congeapa solicita que esta 
cláusula conste também na gravação de cada matrícula.
O Congeapa entende que a Gestão das Áreas Verdes é fundamental para dar início a conscien-
tização dos futuros moradores com essas áreas e com a fauna silvestre que a habita, além de ser 
um compromisso dos futuros moradores em ter o privilégio em residir em uma Área de Proteção 
Ambiental.
 9.   30% DE ÁREA RURAL ENGLOBADA NA ÁREA URBANA 
O artigo 2º da Lei 8.161/94 possibilita a inserção de 30% de área rural em área urbana desde que 
o remanescente da matrícula esteja em área urbana. Como houve polêmica da aplicabilidade des-
ta lei nas áreas rurais da APA de Campinas (Lei Municipal nº 10.850/01) foi solicitado parecer a 
um profissional da área jurídico ambiental para esclarecimento deste assunto.
Por esta razão foi solicitado um parecer ao advogado Prof. Dr. Hildebrando Herrmann, OAB 
78.063 SP, de forma a eliminar qualquer dúvida sobre o assunto. O parecer: as Leis 8.161/94 e 
10.850/01 não são conflitantes por se tratarem de Leis de mesma hierarquia e leis específicas. 
Sobre o art. 2º da Lei 8.161/94 que “Dispõe sobre o perímetro urbano do município de Campinas 
e dos seus Distritos e dá outras providências” e o art. 53 da Lei 10.850/01 da APA de Campinas. 
Segundo esse parecer, deveria estar específico a revogabilidade do art. 2º da Lei 8.161/94 na Lei 
10.850/01 da APA, o qual não consta.
Abaixo um dos trechos do parecer apresentado pelo advogado consultado:
“...3.3. Das Leis Aplicáveis à Matéria - A Lei 10.850/2001 criou a Área de Proteção Ambiental 
- APA do Município de Campinas, embora específica na regulamentação da APA, é, contudo, de 
aplicação extensiva às atividades desenvolvidas na área, pois atinge a todos indistintamente. É 
imperativa, impondo condutas adequadas, autorizando a ocupação da área. Emanada por autori-
dade competente e revestida de cuidados e diretrizes totalmente voltados para a preservação am-
biental, torna-se legal e legítima porque impõe o uso sustentável dos recursos naturais presentes 
em sua área de abrangência. Disto resulta que o empreendimento sob comento, ao contemplar 
as diretrizes de uso e ocupação do solo urbano, atende às determinações da referida lei, especial-
mente nos seus aspectos ecológicos, turísticos e urbanos.
Dentre as regras e cuidados previstos pelo legislador, não consta a restrição explícita quanto à 
aplicação da regra constante do artigo 2º da Lei 8.161/94, daí porque entendemos que não sejam 
as leis conflitantes, mas sim complementares. Como já dito, a regra do artigo 2º da Lei 8.161/94 
teve como objetivo unificar propriedades inseridas parte na área urbana, parte na área rural. 
Quanto àquelas totalmente situadas na área rural, tratada pelo artigo 53 da lei 10.850/01, o objeti-
vo era adequá-las às diretrizes do INCRA, mantendo-as dentro do módulo rural correspondente, 
ou seja, com área mínima de 20 mil m2, não atingindo aquelas, cuja maior parte, está inserida 
na área urbana. A falta de previsão do legislador da lei 10.850/01, em proibir esta situação de 
incorporação de 30% de área rural ao perímetro urbano, mostra que ele quis que as regras de 
criação da APA e a contida no artigo 2º da Lei 8.161/94 coexistissem. Se assim não fosse, deveria 
ter acrescentado um parágrafo único ao artigo 53, mencionando a inaplicabilidade do artigo 2º da 
Lei 8.161/94 a loteamentos mistos.
A Lei 10.850/01 é, portanto, taxativa em suas regras, definições e principalmente muito claras 
em suas proibições, e se quisesse o legislador que a regra constante no artigo 2º da Lei 8.161/94 
(preteria a lei por ele criada) não fosse aplicada na APA, teria ele revogado o artigo da lei anterior, 
ou excluído sua aplicação pela nova Lei, o que não houve.
A Lei passa pro três fases, elaboração, promulgação e publicação, sendo certo que ambas as leis 
citadas cumpriram estas etapas, sendo que a vigência da lei é compreendida por três momentos, 
início, continuidade e cessação. A lei permanece em vigor até ser revogada por outra lei, trata-se 
do princípio da permanência.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em sua oba de Direito Civil, Parte Geral, da Editora Sarai-
va, traz as seguintes considerações quanto a Revogação:
 “A revogação pode ser expressa ou tácita. Expressa quando a lei nova declara que a lei anterior, 
ou parte dela, fica revogada. Tácita, quando não traz a declaração nesse sentido, mas mostra-
se incompatível com a lei antiga, ou regula inteiramente a lei anterior. Desse modo, se toda a 
matéria é submetida a uma nova regulamentação, desaparece inteiramente a lei anterior que 
trata do mesmo assunto. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 
existentes, não revoga ou modifica a lei anterior.”   
Seguindo, ainda, os ensinamentos do professor Hugo de Brito Machado, podemos citar:
 “Para implicar revogação da lei anterior, a incompatibilidade desta com a lei nova há de ser 
absoluta. Se é relativa e assim pode ser superada pelo intérprete, se pode este conciliar as duas, 
não há revogação.” (MACHADO, Hugo de Brito, 2004, p.147). 
  Cabe ainda anotarmos o artigo 2º, e seus parágrafos, do decreto-lei nº 4.657, de 04 de setembro 
de 1942, mais conhecida com a Lei de Introdução ao Código Civil.
 “Art. 2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique 
ou revogue. 
 § 1º - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 
 § 2º - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não 
revoga nem modifica a lei anterior. 
 § 3º - Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora 
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perdido a vigência.” (Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 2º, parágrafos 1º, 2º, 3º). 
Com a falta de revogação e a não proibição expressa da aplicação da regra constante no artigo 
2º da Lei 8.161/94, entendemos que estas regras permaneçam em vigor, não sendo, portanto, 
alcançáveis pela Lei 10.850/2001. Deve-se atentar que as porções de Áreas Rurais incluídas no 
perímetro urbano até o limite de 30%, passam a pertencer ao perímetro urbano e assim deverão 
ser tratadas, em obediência ao zoneamento destas áreas, às quais incorporam-se à zona urbana, 
inclusive no que diz respeito a sua divisão e desmembramento. Podemos concluir que as áreas 
rurais constantes das divisas perimétricas do Município de Campinas incluindo parte daquelas 
situadas na área definida pela lei 10.850/01 (APA), são passíveis de inclusão no perímetro urba-
no, conforme regra estabelecida no artigo 2º da Lei 8.161/94, passando a ser tratadas como áreas 
urbanas, com parcelamentos compatíveis com as áreas por ele incorporadas...”
Um parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Campinas indica a mesma posição 
do mesmo parecer.
Em função do acima observado, o Conselho Gestor da APA de Campinas se manifesta favorável 
à implantação do empreendimento Loteamento Residencial Ville Sainte-Hélène II, desde que 
atendidas às solicitações acima descritas.
Sem mais,

Campinas, 30 de Junho de 2011
 GISELDA PERSON 

 Presidente   Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental - APA de Campinas  -  CONGEAPA  

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETARIO 
 Expediente Despachado Pelo Sr. Secretario De Planejamento E Desen-

volvimento Urbano 
 Processo administrativo nº 10/10/42.540
interessado: Secretaria Municipal de Administração - SMA
Referência: Pregão Presencial nº 033/2011
Objeto: registro de Preços de Materiais de escritório
Diante dos elementos constantes no processo administrativo e do disposto do art 3º 
do Decreto Municipal nº 15.217/03, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de Registro de 
Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 562,25 (quinhentos e sessenta e dois 
reais e vinte e cinco centavos), a favor das empresas como se segue: 
- MEGA III LTDA - ME, no valor de R$ 216,59 (duzentos e dezesseis reais e cinquen-
ta e nove centavos) para o fornecimento dos itens 3,7,8,11,15,17 e 19, ata 128/2011.
- COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, no valor de R$ 345,66 (trezentos e quaren-
ta e cinco reais e sessenta e seis centavos), para o fornecimento dos itens 2, 13 e 14, 
ata 129/2011.
Ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração para de-
mais providências.
 

 Campinas sp, 19 de julho de 2011 
 EDSON DIAS GONÇALVES 

 Secretário De Planejamento E Desenvolvimento Urbano, Em Exercício 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO - EGDS 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua progra-
mação de cursos para o mês de AGOSTO/2011. Endereço: Avenida Aquida-

bã, 505 esquina com Rua Dr. Quirino - Bairro Bosque - Tel.: 32369561. 
  I - CURSOS VOLTADOS AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: 
 01. AFINANDO AS COMPETÊNCIAS: Saber, Fazer e Agir. 
 Carga Horária:  4 horas.
 Datas oferecidas para turmas na EGDS:  
 Data:  17 de agosto.
 Horário : 13h30 às 17h30
 Data:  22 de agosto.
 Horário:  8h30 às 12h30
Outras datas podem ser disponibilizadas para realização no local de trabalho. Contatar-nos.
 Temas:  Comunicar e estimular as competências, habilidades e atitudes necessárias para o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores. 
 Observação:  Esse curso informa e prepara o servidor para o Processo de Avaliação de 
Desempenho. 
 Público Alvo:  Todos os servidores da PMC.
 02. CAPACITAÇÃO DE AVALIADORES DE DESEMPENHO. 
Carga Horária:  08 horas.
 Data:  29 de agosto.
 Horário:  8h30 às 17h30.
Outras datas podem ser disponibilizadas para realização no local de trabalho. Contatar-nos.
 Temas:  Avaliação de desempenho: conceitos, objetivos e benefícios.
O processo de Avaliação de Desempenho na Prefeitura Municipal de Campinas.
O Ato de avaliar e os principais “vícios” de avaliação. Estudo de Caso: uma simulação da 
realidade.
A Avaliação das competências comportamentais: considerações, implicações e sugestões.
Feedback: conceito e orientações.
Acompanhamento do desempenho: instrumento de gestão de pessoas.
Conduzindo uma reunião de avaliação e feedback: da preparação ao fazer.
 Observação:  Esse curso informa e prepara as lideranças para avaliar suas equipes no Pro-
cesso de Avaliação de Desempenho
 Público Alvo : Todos os servidores em cargos de chefia, que irão realizar a avaliação de 
desempenho de suas equipes.
 II - CURSOS VOLTADOS A GESTÃO 
 (Secretários, Diretores, Supervisores demais cargos de Liderança): 
 03. REFLEXÕES DE LIDERANÇA: MÓDULO - “Liderança Eficaz” 
 Carga Horária:  03 horas.
 Data:  26 de agosto
 Horário:  08h30 às 11h30.
 Temas:  Gestão do Tempo; Organização da Rotina; Delegação de Tarefas
 Público-alvo : Diretores, Coordenadores, Chefes de Setor e demais cargos de chefia.
 04. ADMINISTRANDO O TEMPO COM EFICÁCIA. 
 Carga Horária:  08h00
 Data:  23 e 25 de agosto
 Horário:  13h30 às 17:30
 Temas:  Eficiência / Eficácia / Efetividade / Fluxo a Mente / Gestão do Tempo / Planeja-
mento Estratégico Pessoal e Profissional / Usando a Agenda / Produtividade com Qualidade 
de Vida.
 Público-alvo : Todos os servidores da Rede Municipal.
 05. GESTÃO DE PESSOAL - MÓDULO DISCIPLINAR PROCESSOS DISCIPLI-
NARES. 
 Carga Horária:  03h30
 Datas:  17 de agosto.
 Horário:  08h30 às 12h00
 Temas:  noções básicas de orçamento público, conceito de licitação, modalidades de licita-

ção, procedimentos adotados no município - documento, contratos, execução, penalização 
das empresas, simulação de pregão presencial.
 Público-alvo:  Servidores que trabalham com gestão pessoal.
 06. GESTÃO DE PESSOAL - MÓDULO ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE RE-
CURSOS HUMANOS. 
 Carga Horária:  3h30.
 Datas:  10 de agosto.
 Horário:  8h30 às 12h00
 Temas:  Apresentação da estrutura e funcionamento do DPSS-Departamento de Promoção 
a Saúde do Servidor; áreas: junta médica - recursos de licenças e exames admissionais; 
perícias médicas - tipos de licenças; saúde e segurança no trabalho; Relações de trabalho 
e acompanhamento social do servidor - setor de readaptação funcional; coordenadoria de 
promoção à saúde do servidor - projetos em andamento e funcionamento.
 Público-alvo:  Servidores que trabalham com gestão pessoal.
 07. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA LIDERANÇA 
 Carga Horária : 16h
 Datas : 30 de agosto e 1 de setembro
 Horário : 8h30 às 17h30
 Temas : o conceito de competência do líder; estratégias para desenvolvimento do trabalho 
da equipe; feedback; técnicas de negociação intra-equipe; mediação de conflitos; gerencia-
mento de relações; solução de metas.
 Público-alvo:  Diretores, coordenadores, chefes de setor e demais cargos de chefia.
 III - CURSOS VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DE COMPETENCIAS TÉC-
NICAS: 
 08. ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
CAMPINAS. 
 Carga horária:  06h30.
 Data:  26 de agosto.
 Horário:  8h30 às 16h.
 Temas:  legislação federal e as normas e procedimentos oficiais para eliminação de docu-
mentos públicos Noções para elaboração de Ta bela de Temporalidade de Documentos. 
Serão abordadas a Lei Federal 8.159/91, os decretos municipais nº 15.425/06, nº 15.874/07, 
nº 16.122/08, nº 16.993/10 e nº 17.027/10 e a Ordem de Serviço 627/07.
 Público-alvo : Todos os servidores da PMC.
 09. REDAÇÃO  
 Carga Horária:  30h
 Datas:  17, 19, 24, 26 de agosto e 09, 14, 16, 21, 23 e 28 de setembro.
 Horário:  8h30 às 11h30
 Temas:  Linguagem formal e linguagem informal, língua escrita e língua falada, certo e erra-
do; clareza, coerência, coesão, concisão, prolixidade, redundância, ambiguidade, cacofonia; 
senso de observação, articulação de frases; emprego dos pronomes de tratamento; ofício, 
memorando, circular, declaração; estrutura e interpretação de textos; exercícios de leitura.
 Público-alvo:  Servidores que atuam com a comunicação escrita, com nível médio ou su-
perior.
 10. ATUALIZAÇÃO ORTOGRÁFICA 
 Carga Horária:  7h30
 Datas:  22 e 29 de agosto
 Horário:  8h15 às 12h
 Temas:  Acordo ortográfico da Língua Portuguesa: A reforma ortográfica peve mudanças na 
língua portuguesa, como o fim do trema, a supressão de consoantes, novas regras para o em-
prego do hífen, inclusão das letras W, K e Y ao idioma, além de novas regras de acentuação. 
O curso compreende toda a Reforma Ortográfica.
 Público-alvo:  Servidores que atuam com a comunicação escrita, com nível médio e supe-
rior.
 11. GRAMÁTICA I 
 Carga Horária:  30h
 Datas:  16, 18, 23, 25 e 30 de agosto e 01, 06, 08, 13 e 15 de setembro.
 Horário:  13h30 às 16h30
 Temas:  Acentuação, crase, ortografia, verbos, pontuação e hífen.
 Público-alvo:  Todos servidores que atuam com a comunicação escrita, com nível médio 
e superior.
 12. ADAPTAÇÃO DE MATERIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NUMA PERSPEC-
TIVA INCLUSIVA. 
 Carga Horária:  03h00
 Data:  19 de agosto.
 Horário:  8h30 às 11h30
 Data:  26 de agosto.
 Horário : 8h30 às 11h30
 Temas:  Deficiência auditiva / Deficiência visual / deficiência intelectual / deficiência múl-
tipla sensorial.
 Público-alvo:  Servidores Municipais que atuam na Educação Infantil.
 13. OFICINA DE JOGOS COOPERATIVOS E DINÂMICAS DE GRUPO.
Carga Horária:  03 horas.
 Data:  24 de agosto.
 Horário:  14h às 17hs.
 Temas:  Vivência de Jogos Cooperativos e Dinâmicas de Grupo. Os encontros são mensais e 
tem como foco a “experimentação”. Jogos & dinâmicas são vivenciados pelo grupo para va-
lidação como ferramenta de desenvolvimento de pessoal a partir dos objetivos propostos. 
 Público-alvo:  Todos os servidores da PMC, principalmente aqueles que atuam com grupos 
de aprendizagem e desenvolvimento de equipes.
 14. CON-VIVER - MÓDULO ECOBRINQUEDOTECA. 
 Carga Horária:  03 horas.
 Data:  16 de agosto.
 Horário:  08h30 às 11h30.
 Data:  23 de agosto.
 Horário:  14h00 às 17h00.
 Temas:  reflexão, análise, avaliação, ensaios e erros, antecipação, superação. Construção de 
jogos de tabuleiros e outros, a partir de material reutilizado.
 Público-alvo : Todos os servidores da PMC.
 15. BRINCAR DE APRENDER: DESENVOLVIMENTO INFANTIL.  
 Carga Horária:  02 horas.
 Data : 25 de agosto.
 Horário : 09h00 às 11h00.
 Data:  23 de agosto.
 Horário:  14h00 às 16h00.
 Objetivos:  História da Educação Infantil / A Infância / A Criança / O Brincar / O Brinquedo 
e a Brincadeira / O Desenvolvimento Infantil de 0 a 2 anos / O Desenvolvimento Infantil de 
02 à 04 anos / O Desenvolvimento Infantil de 04 à 06 anos.
 Público Alvo:  Agentes de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Campinas.
 16. DIREITO DO CONSUMIDOR 
 Carga Horária:  4h00
 Data : 24 de agosto.
 Horário:  8h30 às 12h30.
 Temas:  Conceitos e Histórico: Consumidor x Fornecedor: Histórico / Código de Defesa do 
Consumidor/ Direito / Contratos / Prazos.
O curso pode ser considerado como pré-requisito ou complemento ao curso Educação fi-
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nanceira, pois dá orientações ao consumidor a respeito dos seus direitos e caminhos para 
exigi-los, no varejo.
 Público alvo : Todos os servidores da Rede Municipal.
 17. INSTRUÇÃO A EDUCADORES: ORIENTAÇÃO SEXUAL INFANTIL.
Carga Horária:  03 horas.
 Data:  23 de agosto.
 Horário:  9h15 às 12h15
 Data:  23 de agosto.
 Horário:  13h00 às 16h00.
 Temas:  Fases do Desenvolvimento Infantil: sexualidade e curiosidade, como identificar as 
demandas, quando chamar os pais, como orientá-los e como lidar com estas situações.
 Público Alvo:  Servidores que atuam diretamente com Educação Infantil e afins.
 18. TROCAÇÃO DE HISTÓRIAS 
 Carga Horária:  2h
 Data:  26 de agosto
 Horário:  8h30 às 10h30
 Data:  15 de agosto
 Horário:  14h às 16h
 Temas: Reflexões e dicas sobre a “contação de estórias”. 
História da contação; Grandes contadores; Identificação do contador; Conhecimento do pú-
blico e faixa etária; Objetos de uso na contação; Utilização da voz; Tipos de apresentação 
de história.
 Público-alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal
 19. INFORMÁTICA - INCLUSÃO DIGITAL 
 Carga Horária:  30h
 Data:  16, 18, 23, 25 e 30 de agosto e 1, 6, 8, 13 e 15 de setembro.
 Horário:  13h30 às 16:30
 Tema:  como aprender a utilizar o mouse e teclado, o Windows (desktop), ícones, menu 
iniciar, trabalhar com janelas e Internet.
 Público Alvo:  Todos os servidores que não saibam utilizar o computador
 20. INFORMÁTICA - EDITOR DE TEXTO E PLANILHA ELETRÔNICA PARA 
INICIANTES 
 Carga Horária:  30h
 Data:  15, 17, 22, 24, 29 e 31 de agosto e 05, 12, 14 e 19 de setembro.
 Horário:  8h30 às 11h30
 Tema:  básico de texto e planilha (BR Office), em ambiente Windows XP.
 Público-Alvo:  Todos os servidores que não saibam utilizar o editor de texto e planilha.
 IV - CURSOS VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DE COMPETENCIAS COM-
PORTAMENTAIS: 
 21. LIMITE SEM LIMITES: “CONHEÇA-TE A TI MESMO”. 
 Carga Horária:  04h00
 Data:  16 e 23 de agosto
 Horário:  9h00 às 11h00 
 Temas:  Relações interpessoais / Conceito de Limite / Entendendo Freud / A magia de Win-
nicott.
 Público Alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 22. CARA OU COROA: OS DOIS LADOS DO ATENDIMENTO! 
 Carga Horária:  18h
 Datas : 15, 22, 29 de agosto e 05, 12 e 19 de setembro.
 Horário : 8h30 às 11h30
 Temas:  Habilidades para Atendimento; Percepção como filtro para atendimento social; Co-
municação - verbal e não verbal - Fatores para estabelecer a empatia. O outro lado: você 
cidadão.
 Público-alvo : Todos os servidores.
 23. COMPORTAMENTO ASSERTIVO: ACERTE NO ALVO! 
 Carga Horária:  4h00
 Data:  22 de agosto
 Horário:  13h30 às 17h30
 Temas:  Assertividade: conceitos e paradigmas / Estilos de Ação / Comunicação / As influ-
ências do nosso comportamento / Como pensar assertivamente / Como agir assertivamente / 
Como agir assertivamente / A implementação do comportamento assertivo em nossa vida.
 Público Alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 24. APRENDENDO COM OS FILMES. 
 TEMA: “ A GUERRA DO ARCO ÍRIS: IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO “ 
 Carga Horária:  03 horas.
 Data:  18 de agosto
 Horário:  13:30 às 16:30.
 Temas:  Importância da união, da cooperação entre as equipes / Respeito às opiniões dos 
outros / Trabalhar diversidade combatendo qualquer tipo de discriminação.
 Público alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 25. APRENDENDO COM OS FILMES. 
 TEMA: “O PEQUENO PRÍNCIPE: VALORES HUMANOS.” 
 Carga Horária:  03 horas.
 Data:  18 de agosto
 Horário:  08:30 às 11:30.
 Temas:  Resgate e reflexão de valores / A real importância na vida de cada um / O que é 
essencial para ser feliz?
 Público alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 26. EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
 Carga Horária:  14h
 Data:  16, 23, 30 de agosto e 06 de setembro.
 Horário:  13h30 às 17h
 Temas:  Planejamento Financeiro, Finanças Pessoais, Dívidas, Consumo, Saúde Financei-
ra.
 Público-alvo : Todos os servidores da Rede Municipal.
 27. RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO NO TRABALHO 
 Carga Horária:  3h
 Data:  24 de agosto
 Horário:  8h30 às 11h30
 Data:  30 de agosto
 Horário:  13h30 às 16h30
 Temas:  Relacionamento Interpessoal no Trabalho / Os Fatores do bom Relacionamento / 
Auto-Conhecimento e Empatia: chaves para o bom relacionamento / A Competência Inter-
pessoal / Usando Inteligência Interpessoal / A Comunicação Assertiva / Falhas de omunica-
ção: como evitá-las / Percepção e Comunicação.
Público-alvo: Todos os servidores da Rede Municipal.
 V - CURSOS E VIVENCIAS PARA A PREVENÇÃO AO ESTRESSE, QUALIDADE 
DE VIDA, CUIDADOS AO SERVIDOR: 
 28. CON-VIVER - MÓDULO RODA DE DANÇA CIRCULAR DOS POVOS 
 Carga Horária:  4h30
 Data:  17, 24 e 31 de agosto.
 Horário:  15h às 16h30
 Temas:  Harmonização Grupal / Reconhecimento de sua capacidade e a do outro / auto esti-
ma / Fortalecimento da Identidade / Conquista do Espaço / Estabelecimento de metas.
 Objetivo:  Reforçar a identidade permitindo o alcance de uma melhor qualidade de vida por 
reduzir níveis de estresse e depressão proporcionando condições para um melhor desempe-

nho pessoal e profissional.
 Público-alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 29. CON-VIVER: MÓDULO CHI KUNG: EXERCÍCIOS PARA UMA VIDA ME-
LHOR. 
 Carga Horária:  4h30.
 Data:  15, 22 e 29 de agosto. 
 Horário:  10:30h às 12h.
 Temas:  Exercícios para: Ansiedade / Depressão / Problemas Físicos / Tensão e Estresse / 
Obesidade / Harmonia e Paz / Dores em geral.
 Público-alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 30. CON-VIVER: MÓDULO CLÍNICO DO CORPO. 
 Carga Horária:  30h
 Data:  18, 25 de agosto, 01, 08, 15, 22, 29 de setembro, 06, 13, 20 e 27 de outubro e 03, 10, 
17 e 24 de novembro.
 Horário:  10h às 12h
 Temas:  despertar e estimular no indivíduo a busca pelo auto conhecimento, pela responsa-
bilidade e necessidade do auto cuidado, a percepção dos limites e dos “ deslimites “de si e do 
próximo através de seu corpo. Busca otimizar sua qualidade de vida e as relações familiares, 
de trabalho e sociais.
 Público-alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 31. CON-VIVER - CONHECENDO A PRÁTICA D MEDITAÇÃO 
 Carga Horária:  10h
 Data:  12, 19, 26 de agosto e 09 e 16 de setembro.
 Horário:  14h00 às 16h00
 Temas:  Posições corporais / posição das mãos / relaxamento x meditação / yoga x medita-
ção / técnicas de meditação / exercícios de meditação.
 Público Alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 32. CON-VIVER MÓDULO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - TEÓRICO / PRÁTICO 
BÁSICO 
 Carga Horária : 18h
 Data:  17, 24, 31 de agosto e 14, 21 e 28 de setembro.
Horário: 8h30 às 11h30
 Temas:  Noções Básicas de Culinária, Higiene e Manipulação; Medidas e Pesos: utilização 
adequada de receitas; Dicas de Reaproveitamento; Economia na Cozinha: safras e receitas.
 Público Alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 VI - PROGRAMA MOTIVACIONAL: 
 33. CICLO DE PALESTRAS AMPLIANDO HORIZONTES - “LIMITE SEM LIMI-
TES: CONHEÇA-TE A TI MESMO” 
 Palestrante:  Dr. André Marroig.
 Carga Horária:  2h00
 Data:  25 de agosto
 Horário : 9h00 às 11h00. 
 Objetivos:  Relações Interpessoais / Conceito de Limite / Entendendo Freud / A magia de 
Winnicott.
 Mini currículo:  Formado em Medicina pela Universidade do Rio de Janeiro, possui espe-
cialização em Medicina Familiar pela Unicamp, e atua como gestor em saúde desde 2007. 
Atualmente seus estudos são voltados para o campo da psicanálise, através do projeto  Limite 
sem Limites,  que possui o seu núcleo de atividades e estudos no Centro de Saúde Tancredo 
Neves em Campinas.
 Público Alvo:  Todos os servidores da Rede Municipal.
 VII - ENSINO A DISTÂNCIA (On-line): 
 6.1 - Parceria com a ENAP - Escola Nacional de Administração Pública 
 (Por se tratar de curso a distância, o servidor poderá acessar de qualquer local e a 
qualquer horário). 
 Atenção: últimas ofertas EAD ENAP de 2011. 
Lembrar que você faz uma pré-inscrição em nosso link (EGDS) sendo comunicado pos-
teriormente, através de e-mail sobre qual o prazo para cadastrar-se e matricular-se no site 
da ENAP (turmas exclusivas) para finalmente iniciar o curso. Fique atento e procure-nos 
caso não receba informações logo após a data de término da primeira etapa, ou seja, da 
pré-inscrição.
 34. LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO DE PESSOAS - Lei 8112/90 
 Carga horária:  30 horas
 Inscrições:  Até 20 de julho
 Data de realização do curso:  De 06 de setembro a 03 de outubro
 Objetivos:  aplicar corretamente a lei 8.112/90 e legislação complementar como instrumen-
to de gestão de pessoas no âmbito da Administração Pública.
 Principais Tópicos: 
o Noções de administração pública: conceito; administração direta, indireta e princípios;
o Lei 8.112/90: cargo público, servidor público e regime de trabalho; formas de provimento; 
quadro de pessoal e movimentação de servidores; direitos e vantagens; férias, licenças e 
substituição; e seguridade social do servidor.
 Público-alvo : Todos os servidores Públicos Municipais, principalmente os que ocupam 
cargos de Gestão.
O curso não aborda o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
Este curso exige empenho do participante, tendo em vista a obrigatoriedade de realização 
das atividades avaliativas nos prazos estipulados. Recomenda-se dedicação mínima diária 
de 1 hora e 30 minutos para sua realização.
 35 .  Ética e Serviço Público (com tutoria) 
 Carga horária : 20h
 Inscrições:  Até 30 de agosto
 Data do curso:  De 18 de outubro a 07 de novembro
 Objetivos: 
Reconhecer a dimensão ética de sua atividade profissional;
Considerar a dimensão ética na resolução de problemas no serviço público.
 Principais tópicos 
o Desenvolvimento histórico da ética;
o Perspectivas teórico-filosóficas sobre ética; identificação de conceitos atribuídos à ética; 
distinção entre ética, política e direito; importância da educação ética;
o Aspectos conceituais da vida pública: república e democracia; estado, cidadania e império 
da lei; cargo público; prestação pública de contas (accountability);
o Premissas da conduta ética da função pública;
o Iniciativas governamentais: a gestão da ética.
 Público-alvo : Todos os servidores Públicos Municipais.
Este curso exige empenho do participante, tendo em vista a obrigatoriedade de realização 
das atividades avaliativas nos prazos estipulados. Recomenda-se dedicação mínima diária 
de 1 hora e 30 minutos para sua realização.
 6.2. EAD CATHO :
Atenção!!! Aproveitem!!!!
Estaremos oferecendo 50 cursos no módulo “on line” através da CATHO, para inicio a 
partir de agosto. 
Fique atento ao Diário Oficial do dia 14/07 (publicação exclusiva). 
Mais um beneficio para os servidores públicos municipais, através da Secretaria Municipal 
de Recursos Humanos (EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor).
 VIII - CURSOS QUE PODEM SER MINISTRADOS NO LOCAL DE TRABALHO: 
A EGDS oferece cursos e oficinas, de curta duração, que podem ser ministrados nos locais 
de trabalho, para turmas exclusivas. São eles:
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· Oficina de jogos cooperativos.
· Dança circular dos povos.
· Prevenção ao estresse no local de trabalho.
· Oficina de relações Humanas.
· Brincar de aprender: Desenvolvimento Infantil.
· Módulos Reduzidos e com disciplinas em separado do curso “Diversidade & Cidadania” 
(disciplinas: História Social do Negro, Políticas de Inclusão, Deficiente, Jovem, Idoso, Mu-
lher, Diversidade Sexual).
· “Cara ou Coroa: os dois lados do Atendimento”, (com disciplinas em separado). 
· Relacionamento e Comunicação no Trabalho.
· Afinando as competências: saber, fazer e agir.
· Oficina de Ecobinquedoteca.
· Afinando as competências: saber, fazer e agir.
· Capacitação de Avaliadores de Desempenho (exclusivo para cargos de liderança). 
· Decifrando a avaliação de desempenho.
·  Outros, conforme necessidades, a serem negociados e desenvolvidos, de forma pla-
nejada. 
Contatar a coordenação pelos telefones: (19) 32369561 ou ainda através de nosso e-mail: 
rh.egds@campinas.sp.gov.br; Marisa.franchi@campinas.sp.gov.br
Todas as inscrições poderão ser feitas através do nosso link: https://smrh1.campinas.sp.gov.
br/cursos_egds/
Dúvidas, orientações, informações pelo telefone: 32369561 ou e-mail:  rh.egds@campinas.
sp.gov.br
  Contatar a coordenação pelos telefones: (19) 32369561 ou ainda através de nosso e-
mail:  rh.egds@campinas.sp.gov.br
 Todas as inscrições poderão ser feitas através do nosso link:  https://smrh1.campinas.
sp.gov.br/cursos_egds/
 Dúvidas, orientações, informações pelo telefone: 32369561 ou e-mail: rh.egds@cam-
pinas.sp.gov.br
   Campinas, 14 de julho de 2011 

 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 
 Coordenador Setorial 

 NILSON JOSÉ BALBO 
 Diretor  

  

 A ESCOLA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO 
DO SERVIDOR, CONVIDA PARA NOVOS CURSOS NO 

FORMATO À DISTANCIA! 
 EGDS amplia suas ações de capacitação através da CATHO ON LINE, 
Inscrições estão abertas para as primeiras turmas já em agosto/2011. 

 Em seu segundo ano de ofertas de capacitação à distancia, a Secretaria de Recursos Humanos 
amplia suas ações firmando contrato com a CATHO ON LINE - EDUCAÇÃO EXECUTIVA, 
oferecendo 2.000 vagas para 51 novos cursos!
Para agosto, os dois primeiros cursos e turmas já se encontram com inscrições abertas:
 I - Bloco: Desenvolvimento Gerencial. 
 Curso: “Como influenciar Pessoas” 
Carga Horária: 06 horas.
Periodo para conclusão do curso: de 10 a 25/08.
 Objetivos: 
Fazendo este curso on-line você estará pronto para: 
Influenciar pessoas de forma ética, para conquistar metas e objetivos; 
Identificar o perfil das pessoas; 
Descobrir como e por que influenciar; 
Utilizar os tipos de influência que existem; 
Usar a influência para aumentar a produtividade e reduzir conflitos entre seus liderados; 
Adotar a postura e o comportamento de um bom líder; 
Administrar emoções e idéias.
 PROGRAMA: 
Módulo 1 - A Arte da persuasão
1.1 - Introdução
1.2 - O que é a Arte da Persuasão
1.3 - Ética: Influenciar x Manipular
1.4 - Objetivos da influência e por que Influenciar alguém
1.5 - Resumo
Módulo 2 - Influenciando Pessoas
2.1 - Posturas e atitudes de um líder: Aumento de produtividade e redução de conflitos
2.2 - Tipos de influências de um líder
2.3 - Como agir em situações de negociação
2.4 - Formando redes de influenciados
2.5 - Limites da influência pessoal
2.6 - Influenciando Pessoas Passo a Passo
2.7 - Resumo
Módulo 3 - Maneiras de Influenciar
3.1 - Quais são os tipos de Influência
3.2 - Influenciando pela Razão
3.3 - Influenciando pela Emoção
3.4 - Influenciando pela Necessidade
3.5 - Usando os três tipos de Influência
3.6 - Resumo
Módulo 4 - Ferramentas de Influência
4.1 - Ferramentas psicológicas
4.2 - Quatro elementos de uma boa argumentação
4.3 - Coerência na persuasão
4.4 - Administrando emoções e idéias
4.5 - Resumo
 II - Bloco: Treinamento na área de Atendimento. 
 Curso: “Excelência no Atendimento” 
Carga Horária: 16 horas.
Periodo para conclusão do curso: de 10 a 31/08.
 Objetivos: 
Prestar um atendimento de qualidade visando os resultados; 
Oferecer tratamento e atendimento ao usuário; 
Lidar com diferentes tipos de usuários, satisfazendo a todos; 
Comunicar-se utilizando a persuasão ética de forma assertiva e eficaz; 
Compreender as expectativas do usuário e superá-las; 
Compreender as necessidades do usuário e atendê-las; 
Este curso on-line também mostrará como conquistar os usuários e encantá-los.
 PROGRAMA: 
Módulo 1 - Da Qualidade à Excelência no Atendimento 
? 1.1 - Entendendo o Conceito de Excelência
? 1.2 - Razões para a Excelência no Atendimento
? 1.3 - Estudo de Caso
Módulo 2 - Da Qualidade a Excelência no Atendimento
2.1 - Entendendo o Conceito de Excelência
2.2 - Razões para a Excelência no Atendimento

2.3 - Estudo de Caso
Módulo 3 - A Importância do Cliente
3.1 - Quem São os Seus Clientes
3.2 - Perfil do Atendente
3.3 - Estudo de Caso
Módulo 4 - Os Diferentes Tipos de Clientes e Como Atendê-los
4.1 - Tipos de Clientes
4.2 - Ciclo da Excelência
4.3 - Competências
4.4 - Estudo de Caso
Módulo 5 - A Importância da Comunicação no Atendimento
5.1 - A Importância da Comunicação no Atendimento
5.2 - Elementos da Comunicação
5.3 - Comunicação Telefônica
5.4 - Inteligência Emocional
5.5 - Estudo de Caso
Módulo 6 - Atendendo Clientes Irritados
6.1 - Entendendo o Cliente Irritado
6.2 - Competências para o Sucesso
6.3 - Estudo de Caso
Obs.: Na programação dos cursos divulgados, leia-se “usuário” toda vez que for citado “cliente”.
 A pré inscrição deverá ser feita através do nosso site:  https://smrh1.campinas.sp.gov.br/
cursos_egds/
No periodo de 18/07 a 05/08, ou até esgotarem-se as vagas.
 Esteja atento aos critérios: 
Todo servidor público municipal poderá cursar quantas capacitações desejar, porém, para me-
lhor aproveitamento, só serão aceitas as matriculas para uma segunda capacitação quando 
concluido o primeiro.Você deverá realizar portanto, uma inscrição por vez. Somente após a 
conclusão do primeiro curso, poderá inscrever-se para outros.
No decorrer de quatro meses serão ofertadas novas turmas e novos cursos, além da repetição 
de alguns.
Cada acesso sem continuidade ou conclusão, tira-nos uma possibilidade de termos a oferta 
para outro servidor, portanto, o servior que se inscrever e não concluir o curso em questão, terá 
bloqueado o acesso a outras inscrições.
Portanto, gerencie seu tempo, discipline-se e aproveite a oportunidade!
 CURSOS EAD - ENAP COM PRÉ MATRICULAS TAMBÉM ABERTAS :
III -  Legislação aplicada à gestão de pessoas - Lei 8112/90 
 Público-alvo 
Servidores públicos municipais que atuam na área de gestão de pessoas.
 Objetivos de aprendizagem 
Ao final do curso, o participante deverá ser capaz de:
· aplicar corretamente a lei 8.112/90 e legislação complementar como instrumento de gestão 
de pessoas no âmbito da Administração Pública Federal. 
 Principais tópicos 
· noções de administração pública: conceito; administração direta, indireta e princípios;
· contextualização do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec;
· Lei 8.112/90: cargo público, servidor público e regime de trabalho; formas de provimento; 
quadro de pessoal e movimentação de servidores; direitos e vantagens; férias, licenças e subs-
tituição; e seguridade social do servidor.
 Metodologia 
· Curso autoinstrucional, com realização de leituras na sala virtual e de atividades avaliativas.
· Recursos didático-metodológicos: sala de aula virtual; glossário; salas de bate-papo ( chat s); 
textos em biblioteca virtual e atividades avaliativas.
· O curso possui estrutura de navegação sequencial entre os módulos. A conclusão de cada 
uma das etapas do curso exige a aprendizagem do conteúdo do módulo anterior.
 Carga horária 
30 horas
 Outras informações 
Este curso faz parte do Programa de Capacitação em Gestão de Pessoas. É interessante conhe-
cer o programa e seus cursos.
O curso não aborda o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
Este curso exige empenho do participante, tendo em vista a obrigatoriedade de realização das 
atividades avaliativas nos prazos estipulados. Recomenda-se dedicação mínima diária de 1 
hora e 30 minutos para sua realização.
Atividades Avaliativas
Objetivos
Exercícios de aprendizagem
· Auxiliar na retenção/reflexão do conteúdo.
· Avaliar a aprendizagem.
Para ser aprovado, o aluno deve obter o mínimo de 60% de acertos nas atividades listadas 
acima.
 IV - ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO (com tutoria). 
Serão oferecidas duas turmas: uma on line, uma semi-presencial (aulas na EGDS).
 Público-alvo 
Servidores públicos municipais.
 Objetivos de aprendizagem 
Ao final do curso, o participante deverá ser capaz de:
· reconhecer a dimensão ética de sua atividade profissional;
· considerar a dimensão ética na resolução de problemas no serviço público.
 Principais tópicos 
· desenvolvimento histórico da ética;
· perspectivas teórico-filosóficas sobre ética; identificação de conceitos atribuídos à ética; dis-
tinção entre ética, política e direito; importância da educação ética;
· aspectos conceituais da vida pública: república e democracia; estado, cidadania e império da 
lei; cargo público; prestação pública de contas (accountability);
· premissas da conduta ética da função pública; 
· iniciativas governamentais: a gestão da ética.
 Metodologia 
· Realização de leituras na sala de aula virtual e de atividades de aprendizagem com a orien-
tação de um tutor.
· Recursos didático-metodológicos: sala de aula virtual; glossário; salas de bate-papo ( chats ); 
fórum com a participação do tutor; textos em biblioteca virtual e atividades avaliativas.
· O curso possui estrutura de navegação sequencial entre os módulos. A conclusão de cada 
uma das etapas do curso exige a aprendizagem do conteúdo do módulo anterior.
 Carga horária 
20 horas
 Outras informações 
Este curso insere-se no âmbito do PROJETO EUROBRASIL 2000 - Apoio à Modernização 
do Aparelho do Estado, um acordo de cooperação técnica firmado entre o Brasil e a União 
Européia. Este curso foi desenvolvido pela Enap em parceria com a Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Este curso exige empenho do participante, tendo em vista a obrigatoriedade de realização das 
atividades avaliativas nos prazos estipulados. Recomenda-se dedicação mínima diária de 1 
hora e 30 minutos para sua realização.
Atividades Avaliativas 
Objetivos 
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Exercícios
de fixação
· Auxiliar na retenção/reflexão do conteúdo.
Exercícios de aprendizagem
· Auxiliar na retenção/reflexão do conteúdo.
· Avaliar a aprendizagem.
Participação em fórum
· Permitir a troca de experiências entre os participantes do curso e o esclarecimento de suas 
dúvidas relacionadas ao conteúdo.
· Avaliar a aprendizagem.
Para ser aprovado, o participante do curso Ética e Serviço Público precisa obter o mínimo de 
60% nas atividades listadas acima.
 

 Campinas, 15 de julho de 2011 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenador Setorial 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 Diretor  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETARIO 
MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS   

 Com base nas informações e demais elementos que instruem o protocolado, defiro 
30(trinta) dias de Licença Prêmio a Izabel Dias da Silva, matricula 58014-7, para 
que seja usufruída à partir de 01/07/2010. AUTORIZO o cancelamento das licenças 
prêmio abaixo relacionadas:
NOME PROTOCOLO MATRICULA VIGÊNCIA 
LEONIL JOSÉ FILHO 2003/40/02328  37451-2 11/07/2011 
LIDIA CAMARGO MACHADO PEREIRA 2000/0/64603 58014-7 01/07/2011 

 LUIZ VERANO FREIRE PONTES 
 Secretario Municipal De Recursos Humanos 

  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR SECRETÁRIO   

  PORTARIA N.º 74479/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 10/10/38905, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 20/09/2010, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora ISABELLA MANTOVANI GOMES, matrícula nº 111.507-3, titular efetivo 
do cargo de Dentista, de 20 horas semanais para 36 horas semanais.

 PORTARIA N.º 74481/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Rcursos Humanos, usando das atribuições que lhes 
foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o 
protocolado nº 11/10/28359, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/07/2011, a alteração de jornada de trabalho solicitada pelo 
servidor CARLOS HUMBERTO POLLI, matrícula nº 64.388-2, titular efetivo do car-
go de Professor de Educação Básica III - Geografia, de 20/27 horas/aula para 30/40 
horas/aula.

 PORTARIA N.º 74482/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 11/10/28554, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 07/02/2011, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora GABRIELE LEITE DE GODOY, matrícula nº 110.515-9, titular efetivo do 
cargo de Professor de Educação Básica I de 24/32 horas/aula para 30/40 horas/aula.

 PORTARIA N.º 74487/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 11/10/8174, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/04/2011, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela ser-
vidora ANDRÉA FERNANDES ELOY DA COSTA FRANÇA, matrícula nº 1113593, 
titular efetivo do cargo de Médico - Dermatologia, de 30 horas semanais para 24 horas 
semanais.

 PORTARIA Nº 74483/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 11/10/28360, pela presente,
 RESOLVE 
Designar no período de 01/02/2011 a 31/12/2011, a servidora GESIANE YURIKO FU-
JISAWA BERNARDES SANTOS, matrícula n° 108.270-1, para nos termos do artigo 26 
da lei 12987/07 exercer em caráter de substituição o cargo de Diretor Educacional junto 
ao CIMEI Dr. Roberto Telles Sampaio, com jornada de 36 horas semanais.

 PORTARIA Nº 74484/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 11/10/28372, pela presente,
 RESOLVE 
Designar no período de 27/06/2011 a 31/12/2011, a servidora MARTA DE ALMEIDA 
OLIVEIRA, matrícula n° 108.570-0, para nos termos do artigo 26 da lei 12987/07, 
exercer em caráter de substituição o cargo de Coordenador Pedagógico junto ao 
NAED Sul, com jornada de 36 horas semanais.

 PORTARIA Nº 74486/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 11/10/28369, pela presente,
 RESOLVE 
Designar no período de 17/06/2011 a 31/12/2011, a servidora ELIANA SALES PUR-
CINO, matrícula n° 108292-2, para nos termos do artigo 26 da lei 12987/07, exercer 
em caráter de substituição o cargo de Diretor Educacional junto à EMEF Maria Luiza 
Pompeo de Camargo, com jornada de 36 horas semanais.

 PORTARIA Nº 74485/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 11/10/28371, pela presente,

 RESOLVE 
Designar no período de 01/06/2011 a 31/12/2011, a servidora SILZA BARBOSA DOS 
SANTOS VALENTINI, matrícula n° 108.242-6, para nos termos do artigo 26 da lei 
12987/07, exercer em caráter de substituição o cargo de Diretor Educacional junto à 
EMEF Francisco Ponzio Sobrinho, com jornada de 36 horas semanais.

 PORTARIA N.º 74488/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2011/10/21510, pela presente,
 RESOLVE 
Conceder a partir de 01/08/2011, a licença sem vencimentos, solicitada pela servi-
dora SANDRA REGINA MAGALHÃES CAMPOS NEMER ELIAS, matrícula nº 
103362-0, titular efetivo do cargo de Médico Endoscopista, lotado no Hospital Muni-
cipal Dr. Mário Gatti, pelo período de 01 ano.

 PORTARIA N.º 74494/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Excelentíssimo Senhor. Prefeito Municipal de Campinas e, 
de acordo com o protocolado nº 11/10/27230, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/08/2011, a alteração de jornada de trabalho solicitada pelo servi-
dor HERMES DE AZEVEDO CARVALHO NETO, matrícula nº 45.907-0, titular efeti-
vo do cargo de Médico Psiquiatria, de 24 horas semanais para 36 horas semanais.
 

  

 COMUNICADO 
  

 De acordo com o Decreto 16922, de 11 de janeiro de 2010, a Junta Médica Oficial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:
NOME: MELINA GUBEL 
ASSUNTO: RECURSO DE LTS 
PARECER: FAVORÁVEL À CONCESSÃO

NOME: MARIA APARECIDA CALASTRO PORTE 
ASSUNTO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
PARECER: CONTRÁRIO À CONCESSÃO 
 

 Campinas, 18 de julho de 2011 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO   

  PORTARIA N.º 74328/2011 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, SERVIDOR 
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder ao servidor JOSÉ FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 810843, R.G Nº 
12.330.530, CPF Nº 024.424.048-50, PASEP Nº 10114574194, a aposentadoria com-
pulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma 
da Lei nº 10887/04, no cargo (antiga Função Pública) de Jardineiro, Grupo B, Nível 1, 
Grau F, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 11/25/01113, e com 
base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 26/06/2011

 PORTARIA N.º 74452/2011 
Retificar a portaria nº 74210/2011, que passa a ter a seguinte redação:
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE NADIR ZANA BIANCHI, SERVIDORA 
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder a servidora NADIR ZANA BIANCHI, matrícula nº 90.921-1, R.G 6.917.868, 
CPF 069.178.638-07, PASEP 1.700.352.641.5, a aposentadoria voluntária por tempo 
de contribuição, com proventos integrais (especial do magistério), no cargo (antiga 
Função Atividade) de Professor Geografia, Grupo D-A, Nível 3, Grau E, de acordo 
com os elementos constantes do protocolado nº 10/25/1492, e com base na jornada de 
24 horas/aula semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/06/2011
 

  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 004/2009) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos COMUNICA os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos 
candidatos a cargo público relacionados abaixo:
CARGO CPF AVALIAÇÃO MÉDICA
GM 3 CLASSE FEMININO 21927347866 INAPTO
GM 3 CLASSE MASCULINO 36119188819 INAPTO
GM 3 CLASSE MASCULINO 36411988870 INAPTO
GM 3 CLASSE MASCULINO 34836962889 INAPTO
GM 3 CLASSE MASCULINO 37458585811 INAPTO
GM 3 CLASSE MASCULINO 27398086822 INAPTO
GM 3 CLASSE MASCULINO 29237236867 INAPTO 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 004/2009) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos COMUNICA os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos 
candidatos a cargo público relacionados abaixo:
CARGO NOME AV. MÉDICA
GM 3 CLASSE FEMININO LEIA DE SOUZA CORREA AQUINO APTO
GM 3 CLASSE FEMININO MEIRE DA CONCEICAO DE MORAIS APTO
GM 3 CLASSE MASCULINO DANILO RICARDO CAMPOS APTO
GM 3 CLASSE MASCULINO GUILHERME SOARES DA SILVA APTO
GM 3 CLASSE MASCULINO ISRAEL BATISTA DE ASSIS APTO
GM 3 CLASSE MASCULINO JEFERSON COSTA SANCHES APTO
GM 3 CLASSE MASCULINO MARIO DE BARROS FRATE NUNES APTO
GM 3 CLASSE MASCULINO RAFAEL JUSTINO GIMENEZ APTO
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GM 3 CLASSE MASCULINO RAFAEL RODRIGO RODRIGUES ROSA APTO
GM 3 CLASSE MASCULINO RAPHAEL AZEVEDO MERCURIO APTO
GM 3 CLASSE MASCULINO RICARDO FRANCISCO FATORI APTO
GM 3 CLASSE MASCULINO SANDRO AUGUSTO MACHADO APTO
GM 3 CLASSE MASCULINO WELLINGTON BAPTISTA BARROS APTO 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 002/2010) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos COMUNICA os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos 
candidatos a cargo público relacionados abaixo:
CARGO NOME AV. MÉDICA
MEDICO PEDIATRIA JULIANA APARECIDA VICTORIANO DE MICHEL APTO
MEDICO PEDIATRIA LEONARDO DIOGO DE A E PONTES APTO 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 MARCELO DE MORAIS 

 Diretor  

 SECRETARIA DE SAUDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DISTRITO DE SAÚDE SUDOESTE 
 Vigilância em Saúde 

  PROT: 11/50/01113 PSO. 
INTERESSADO: BIAZZINI DROGARIA LTDA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA
 INDEFERIDO , POIS NÃO PREENCHEU OS ITENS E9 E E10 DO ROTEIRO DE INSALAÇÕES E ATIVI-
DADES.

 PROT: 11/50/01217 PSO.  
INTERESSADO: CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA
 DEFERIDO .

 PROT: 11/07/01388 PSO. 
INTERESSADO: COSTA E SILVA COM. MEDICAMENTOS LTDA ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
 INDEFERIDO , POIS O INTERESSADO NÃO ANEXOU CÓPIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMEN-
TO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO.

 PROT: 11/50/00953 PSO. 
INTERESSADO: NILZA MARIA DA SILVA DROGARIA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.
 INDEFERIDO , POIS CONFORME INSPEÇÃO REALIZADA, O ESTABELECIMENTO NÃO ATENDE AS 
BOAS PRÁTICAS FARMACÊUTICAS CONFORME DISPÕE A RDC 44/09.

 PROT: 11/50/00703 PSO 
INTERESSADO: BISTRÔ FOOD SERVICE LTDA
ASSUNTO; ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
 DEFERIDO .

 PROT: 11/10/01403 PSO. 
INTERESSADO: KERRY DO BRASIL
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01360 PSO. 
INTERESSADO: MARIA DE FATIMA MINZON EPP
ASSUNTO: RECURSO DE AUTO
 INDEFERIDO , POIS A REQUERENTE NÃO RELATA PARA QUE O PRAZO FOI SOLICITADO, ALEM DE 
NÃO FAZER REFERENCIA A AUTO DE INFRAÇÃO.

 PROT: 11/50/01423 PSO.  
INTERESSADO: CERAMICA TABOAL LTDA
ASSUNTO: CONTROLE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO.
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01421 PSO. 
INTERESSADO: ITATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
ASSUNTO: CONTROLE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO.
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01386 PSO. 
INTERESSADO: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ASSUNTO: CONTROLE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO.
 INDEFERIDO , POR NÃO APRESENTAR O NUMERO MINIMO DE AMOSTRAS E FREQUENCIA MINI-
MA DE AMOSTRAGEM PARA (COR, TURBIDEZ, PH E COLIFORMES TOTAIS).

 PROT: 11/50/01371 PSO. 
INTERESSADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BAHIA
ASSUNTO: CONTROLE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO.
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/00549 PSO. 
INTERESSADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BAHIA
ASSUNTO: CONTROLE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO.
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01265 PSO.  
INTERESSADO: CERAMICA TABOAL LTDA
ASSUNTO: CONTROLE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO.
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01421 PSO. 
INTERESSADO: ITATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
ASSUNTO: CONTROLE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO.
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01091 PSO. 
INTERESSADO: COND. RESIDENCIAL MONTE MORIAH
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO
 INDEFERIDO , POR NÃO ATENDER O NUMERO MINIMO DE AMOSTRAS E FREQUENCIA MINIMA 
DE AMOSTRAGEM.

 PROT: 11/50/00551 PSO. 
INTERESSADO: COND. RESIDENCIAL MONTE MORIAH
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01372 PSO. 
INTERESSADO: COND. RESIDENCIAL MONTE MORIAH
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01394 PSO. 
INTERESSADO: HOLLINGSWORTH
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01370 PSO. 
INTERESSADO: CONJUNTO RESIDENCIAL ARLETE CARDOSO L. TEIXEIRA
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01114 PSO. 
INTERESSADO: CONJUNTO RESIDENCIAL ARLETE CARDOSO L. TEIXEIRA
ASSUNTO: PLANO DE AMOSTRAGEM
 INDEFERIDO , POR NÃO ATENDER O NUMERO MINIMO DE AMOSTRAS E FREQUENCIA MINIMA 
DE AMOSTRAGEM.

 PROT: 11/50/01357 PSO. 
INTERESSADO: MOGIANA ALIMENTOS LTDA
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01346 PSO. 
INTERESSADO: KERRY DO BRASIL
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO
 INDEFERIDO , POR NÃO ATENDER O NUMERO MINIMO DE AMOSTRAS E FREQUENCIA MINIMA DE 
AMOSTRAGEM PARA (COR, TURBIDEZ, PH E COLIFORMES TOTAIS).

 PROT: 11/50/01347 PSO. 
INTERESSADO: SIFCO S/A
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01337 PSO. 
INTERESSADO: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA.
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO.
 DEFERIDO .

 PROT: 11/50/01356 PSO. 
INTERESSADO: J. W. R. MOTTA PANIFICADORA ME
ASSUNTO: RECURSO PARA AUTO DE INFRAÇÃO
 INDEFERIDO , POR INTEM PESTIVIDADE. 

 PROT: 11/07/00499 PAS. 
INTERESSADO: DROGARIA MIG OURO VERDE LTDA.
ASSUNTO:ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
 DEFERIDO .

 PROT: 11/07/00094 PAS. 
INTERESSADO: FRANCISCO CHAGAS MUNIZ DA SILVA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA.
 DEFERIDO .

 PROT: 11/07/00661 PAS. 
INTERESSADO: LOJA DE CONVENIENCIA IRMAOS SIQUEIRA LTDA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA.
 INDEFERIDO , POIS O CNAE PARA ATIVIDADE DE LOJA DE CONVENIENCIA É 47296/99 E O INTE-
RESSADO INFORMOU E POSSUI CADASTRO PARA O CNAE DE MINIMERCADO.

 PROT: 11/50/02199 PSO. 
INTERESSADO: SIFCO S/A.
ASSUNTO:REGULARIZAÇÃO SAC.
 INDEFERIDO , CONFORME ANALISE DO RELATORIO E LAUDOS DE AGUA PARA CONSUMO HU-
MANO. 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ROSANA APARECIDA GARCIA 

 Coord. Visa Sudoeste 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PE LO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 19 de Julho de 2010 
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

  Protocolado n  ° 07/10/20. 217 PG 
 Interessada: Secretaria Municipal de Saúde 
 Despacho: 
À vista dos pareceres de fls. 538 a 543, 544 a 550 e 559 da Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, e nos exatos termos do artigo 
4º, § 1º dp Decreto Municipal n.º 14.217/03, AUTORIZO:
1 - O reajuste do contrato celebrado entre o Município e a empresa José Maurício Lu-
chiari Nova Odessa - EPP, no percentual de 6,51% sobre o valor vigente do contrato, 
consoante demonstra a manifestação do Sr. Economista /Secretaria de Administração 
às fls. 484 a 486;
2 - A alteração da razão social na forma indicada nos autos, mantendo-se inalterados o 
CNPJ e sua inscrição estadual, para constar PRÓ - X ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.;
3 - A supressão correspondente a 14,34% do valor inicialmente contratado;
4 - A prorrogação desta contratação, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 
25/07/2011;
5 - A despesa correspondente, já suprimida, no valor global já reajustado de R$ 
56.526,17 (Cinqüenta e seis mil quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos);
6 - À Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais para a formalização do Termo 
Contratual próprio, e após, a esta Secretaria para adoção das demais providências. 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PE LO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 19 Julho de 2011 
Processo Administrativo nº 2009/10/35. 647- Interessado: Secretaria Munici-
pal de Saúde - SMS - Concorrência nº 009/2010 - Objeto: Registro de preços 

de cânulas, luvas, sondas e outros insumos de enfermagem. 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de 
Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 537.144,64 (Quinhentos e 
trinta e sete mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta quatro centavos) em favor 
da empresa como segue:
-  ALPHARAD MATERIAS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. ME.  no valor de R$ 
671,90 (Seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos), para o fornecimento do lo-
tes 61, 65, 66, 67, 69, 83, 99, 100, 101, 102 e 103, Ata de Registro de Preço n° 194/10;
-  BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA.  no valor de R$ 8.788,79 
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(Oito mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), para o forneci-
mento dos lotes 5, 15, 20, 43 e 47, Ata de Registro de Preço n° 195/10;
-  CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.  no valor de 
R$ 3.487,50 (Três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), para o 
fornecimento dos lotes 11, 23, 42 e 45, Ata de Registro de Preço n° 197/10;
-  COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  no valor de R$ 721,00 
(Setecentos e vinte e um reais), para o fornecimento do lote 33, Ata de Registro de 
Preço n° 198/10;
-  DALKFILM COMERCIAL LTDA.  no valor de R$ 14.026,00 (Quatorze mil e vin-
te e seis reais), para o fornecimento dos lotes 12, 14, 27, 39, 49 e 53, Ata de Registro 
de Preço n° 199/10;
-  MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
DESCARTAVÉIS LTDA.  no valor de R$ 16.198,95 (Dezesseis mil cento e noventa 
e oito reais e noventa e cinco centavos), para o fornecimento dos lotes 112, 113, 114, 
121, 124, 127, 130, 131, 135, 136, 138 e 139, Ata de Registro de Preço n° 200/10;
-  DE PAULI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO LTDA.  no valor de R$ 55.144,70 (Cinqüenta e cinco mil cento e quarenta e 
quatro reais e setenta centavos), para o fornecimento dos lotes 19, 34, 35, 37, 38, 44, 
73, 74, Ata de Registro de Preço n° 202/10;
-  ADLIN PLÁSTICOS LTDA.  no valor de R$ 1.680,00 (Um mil seiscentos e oitenta 
reais), para o fornecimento do lote 9, Ata de Registro de Preço n° 203/10;
-  GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP  no valor de R$ 
220,80 (Duzentos e vinte reais e oitenta centavos), para o fornecimento do lote 7, Ata 
de Registro de Preço n° 204/10;
-  VIBEL COMERCIAL LTDA.  no valor de R$ 6.743,30 (Seis mil setecentos e qua-
renta e três reais e trinta centavos), para o fornecimento dos lotes 22, 24, 25, 30, 46, 57 
e 59, Ata de Registro de Preço n° 206/10;
-  DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚGICO LTDA.  no valor de R$ 429.461,70 (Qua-
trocentos e vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos), 
para o fornecimento dos lotes 1, 68, 70, 76, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 98, 104, 
105, 108 e 110, Ata de Registro de Preço n° 207/10; 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PE LO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 19 de Julho de 2011 
Processo Administrativo nº 2010/10/10. 500 - Interessado: Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 160/2010 - Objeto: Registro 
de preços de medicamentos na forma de comprimidos, cápsulas ou drágeas 

(mental e analgésico). 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 
3º do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de Registro de 
Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 904.313,57 (Novecentos e quatro mil trezen-
tos e treze reais e cinqüenta e sete centavos) em favor da empresa como segue:
-  CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  no valor de 
R$ 67.068,00 (Sessenta e sete mil sessenta e oito reais), para o fornecimento dos lotes 
5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 36, Ata de Registro de Preço n° 300/10;
- WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  no valor de R$ 
12.800,00 (Doze mil e oitocentos reais), para o fornecimento do lote 24, Ata de Re-
gistro de Preço n° 301/10;
-  SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉ-
DICOS HOSPITALARES LTDA.  no valor de R$ 19.500,00 (Dezenove mil e qui-
nhentos reais), para o fornecimento do lote 1, Ata de Registro de Preço n° 302/10;
-  COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  no valor de R$ 213.368,20 
(Duzentos e treze mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), para o forneci-
mento do lote 2, 9, 10, 19, 23, 35 e 37, Ata de Registro de Preço n° 303/10;
-  CAZI QUÍMICA FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA.  no valor de R$ 
30.500,00 (Trinta mil e quinhentos reais), para o fornecimento do lote 3 e 4, Ata de 
Registro de Preço n° 304/10;
-  CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  no valor de R$ 
16.385,92 (Dezesseis mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), 
para o fornecimento do lote 31 e 34, Ata de Registro de Preço n° 305/10;
-  INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.  no valor de R$ 6.866,00 (Seis mil oi-
tocentos e sessenta e seis reais), para o fornecimento do lote 28, Ata de Registro de 
Preço n° 306/10;
-  PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  no valor de R$ 51.815,80 (Cinqüenta e um 
mil oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), para o fornecimento dos lotes 7, 8, 
14, 15 e 27, Ata de Registro de Preço n° 307/10;
-  HYPERMARCAS S/A  no valor de R$ 45.769,65 (Quarenta e cinco mil setecentos 
e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), para o fornecimento dos lotes 25 
e 26, Ata de Registro de Preço n° 308/10;
-  PRODIET FARMACEUTICA LTDA.  no valor de R$ 244.620,00 (Duzentos e 
quarenta e quatro mil seiscentos e vinte reais), para o fornecimento do lote 40, Ata de 
Registro de Preço n° 309/10;
-  FARMACONN LTDA.  no valor de R$ 15.200,00 (Quinze mil e duzentos reais), 
para o fornecimento do lote 22, Ata de Registro de Preço n° 310/10;
-  ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.  no valor de R$ 180.420,00 
(Cento e oitenta mil quatrocentos e vinte reais), para o fornecimento dos lotes 29 e 30, 
Ata de Registro de Preço n° 311/10;
 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PE LO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 19 de Julho de 2011
 Processo Administrativo nº 2009/10/35. 557 - Interessado: Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS - Concorrência nº 023/2010 - Objeto: Registro 
de preços de materiais de curativos e resgate. 

  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no 
art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de Regis-
tro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 656.078,10 (Seiscentos e cinqüenta 
e seis mil setenta e oito reais e dez centavos) em favor da empresa como segue:
-  CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP  no valor de R$ 
295.525,00 (Duzentos e noventa e cinco mil quinhentos e vinte e cinco centavos), 
para o fornecimento do lotes 28, 30 e 31, Ata de Registro de Preço n° 262/10;

-  POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.  no valor de R$ 14.140,00 
(Quatorze mil cento e quarenta reais), para o fornecimento do lote 29, Ata de Registro 
de Preço n° 265/10;
-  NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS  no valor 
de R$ 65,60 (Sessenta e cinco reais e sessenta centavos), para o fornecimento do lote 
9, Ata de Registro de Preço n° 266/10;
-  EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOS-
PITALARES LTDA.  no valor de R$ 11.200,00 (Onze mil e duzentos reais), para o 
fornecimento do lote 26, Ata de Registro de Preço n° 267/10;
-  HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMPERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA.  no valor de R$ 39.385,56 (Trinta e nove mil trezentos e oitenta e cinco 
reais e cinqüenta e seis centavos), para o fornecimento do lote 2, 5, 13, 23, 34 e 38, Ata 
de Registro de Preço n° 268/10;
-  L. M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  no valor de R$ 27.815,52 
(Vinte e sete mil oitocentos e quinze reais e cinqüenta e dois centavos), para o forne-
cimento do lote 1, Ata de Registro de Preço n° 002/11;
-  DAKFILM COMERCIAL LTDA.  no valor de R$ 267.946,42 (Duzentos e sessenta 
e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), para o forneci-
mento dos lotes 7, 8, 12, 18, 19, 21, 24, 25 e 55, Ata de Registro de Preço n° 269/10; 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde 

  

 DISTRITO DE SAUDE NOROESTE 
 Vigilância Em Saúde Noroeste 

  PROTOCOLO: 11/30/00721
INTERESSADO: DEBORAH C.G.S. FERNANDES 
 ASSUNTO: RECURSO AUTO N° 00098 
  DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 11/30/00756
INTERESSADO: LESSA E LUIS SUPERMERCADO LTDA (SUPERMERCADOS JL) 
 ASSUNTO: RECURSO AUTO N° 00099 
  DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 11/30/00020
INTERESSADO: ROSSIN DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 
 ASSUNTO: RECURSO AUTO N° 0751 
  DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 11/30/00543
INTERESSADO: PADARIA MANÁ LTDA 
 ASSUNTO: RECURSO AUTO N° 1180/10 
  INDEFERIDO   

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ELOISA CRISTINA DOS SANTOS COSTA 

 Coordenadora VISA NOROESTE 
  

 COMUNICADO 
 Eleição de Conselho Local de Saúde 

 O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Centro de Saúde Jardim Aeropor-
to  realizará a eleição de seu  Conselho Local de Saúde , no dia 23 de junho, às 09 hora, 
nas dependências da unidade, sito à  R.   Cairi, n° 315  , Jd.   Aeroporto  , Campinas . 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 JOSÉ CARLOS BORTOTTO JUNIOR 

 Secretário Executivo 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PE LO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 29 de Março de 2011 
Processo Administrativo nº 2010/10/10 499 - Interessado: Secretaria Mu-

nicipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 151/2010 - Objeto: Registro 
de preços de medicamentos na forma de solução injetável (antibióticos, 

hormônios e vitaminas). 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 
3º do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de Registro de 
Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 54.468,60 (Cinqüenta e quatro mil quatro-
centos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) em favor da empresa como segue:
-  DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.  no valor de R$ 4.516,00 (Qua-
tro mil quinhentos e dezesseis reais), para o fornecimento dos lotes 09 e 22, Ata de 
Registro de Preço n° 293/10;
- HALEX ISTAR - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.  no valor de R$ 330,00 (Tre-
zentos e trinta reais), para o fornecimento do lote 19, Ata de Registro de Preço n° 294/10;
- HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.  no valor de R$ 70,00 (Setenta reais), para o fornecimento do lote 6, Ata de 
Registro de Preço n° 295/10;
-  COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.  no valor de R$ 18.759,60 
(Dezoito mil setecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta centavos), para o forneci-
mento dos lotes 2, 14, 18 e 25, Ata de Registro de Preço n° 297/10;
-  COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
 no valor de R$ 7.168,00 (Sete mil cento e sessenta e oito reais), para o fornecimento 
dos lotes 3, 4, 5, 7 e 24, Ata de Registro de Preço n° 298/10;
-  BAYER S.A  no valor de R$ 23.625,00 (Vinte e três mil seiscentos e vinte e cinco 
reais), para o fornecimento do lote 11, Ata de Registro de Preço n° 299/10;
 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde 

  

 COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE 
 VIGILÂNCIA EM SAÚDE NORTE 

  N° PROTOCOLO: 11/60/01075 PN DE 02/05/2011 
 INTERESSADO:  BIOESTÉRIL ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 ASSUNTO:  LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
 CNAE: 8122-2/00 
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/07/00116 PAS DE 30/06/2011 
 INTERESSADO:  M & N COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
 ASSUNTO:  LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
 CNAE: 4773-3/00 
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01473 PN DE 30/06/2011 
 INTERESSADO:  CEMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP
 ASSUNTO:  LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
 CNAE: 4637-1/99 
 DEFERIDO 



20 Campinas, quarta-feira, 20 de julho de 2011Diário Ofi cial do Município de Campinas

 N° PROTOCOLO: 11/07/00464 PAS DE 30/05/2011 
 INTERESSADO:  FRANCESCHI BIOLOGIA MOLECULAR DIVISÃO MÉDICA SOCIEDADE SIMPLES 
LTDA.
 ASSUNTO:  LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
 CNAE: 8640-2/01 
 INDEFERIDO -  AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NÃO PERMITEM A AVALIAÇÃO FÍSICO-FUN-
CIONAL QUANTO AOS ASPECTOS RELACIONADOS NOS ITENS 8.1 E 8.2 DO ANEXO I DO DECRETO 
Nº 15.038/04. NÃO FORAM APRESENTADOS PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DE ATIVIDA-
DES CONFORME DESCRITO NO MESMO ANEXO.

 N° PROTOCOLO: 11/07/00071 PN DE 18/05/2011 
 INTERESSADO:  INSTITUTO VOZZA DE MEDICINA E DIAGNOSE LTDA.
 ASSUNTO:  LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
 CNAE: 8640-2/02 
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01230 PN  
 INTERESSADO:  DOG PREMIUM COZINHA INDUSTRIAL LTDA.
 ASSUNTO:  LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE CRISTIANE CAVALARI S. DE OLIVEIRA, CRN/SP 13934
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 09/60/02400 PN  
 INTERESSADO:  NITROSPRAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
 ASSUNTO:  LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE MELISSA MOREIRA NAVARRO, CRF/SP Nº 32464-
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01261 PN DE 25/05/2011 
 INTERESSADO:  JG SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
 ASSUNTO:  LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
 CNAE: 9313-1/00 
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/07/00435 PN DE 27/05/2011 
 INTERESSADO:  LABCLIN LABORATÓRIO CLÍNICO DE CAMPINAS LTDA.
 ASSUNTO:  LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
 CNAE: 8690-9/99 
 INDEFERIDO -  A EMPRESA DEVERÁ PROTOCOLAR REQUERIMENTO COM OS SEGUINTES DOCU-
MENTOS ANEXOS: PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITE-
TÔNICO, MEMORIAL DE ATIVIDADES E CÓPIA DA ART

 N° PROTOCOLO: 11/07/00653 PN DE 28/06/2011 
 INTERESSADO:  J. S. JANUZELLI RELOJOARIA
 ASSUNTO:  LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
 CNAE: 4723-7/00 
 INDEFERIDO  - 1. NÃO INFORMA NO ÍTEM E.1 SOBRE ÁREA DESTINADA A ESTOQUE DE BEBIDAS, 
REFRIGERADO OU NÃO;2. NÃO ANEXA RELAÇÃO DOS TIPOS DE BEBIDAS COMERCIALIZADOS;3. 
NÃO CONSTA NO CNPJ DA EMPRESA, CNAE PARA A ATIVIDADE OBJETO DESTA AVALIAÇÃO, O 
QUE PROVAVELMENTE TAMBÉM NÃO SE PREVÊ NO CONTRATO SOCIAL. DEVERÁ INCLUIR A ATI-
VIDADE OBJETO NO CNPJ E CONTRATO SOCIAL;4. INFORMA NÃO MANTER O LOCAL LIVRE DE 
OBJETOS EM DESUSO/INSERVÍVEIS E DE FOCOS DE INSALUBRIDADE (ITENS E.5 E E.6);5. INFORMA 
DISPOR DE LAVATÓRIO COM PIA NO ÍTEM F.10 AO MESMO TEMPO EM QUE INFORMA NÃO SE 
APLICAR SUA EXISTÊNCIA NO COMPLEMENTO DO ROTEIRO;6. DEVERÁ ADEQUAR/CORRIGIR AS 
INFORMAÇÕES E REQUERER NOVA AVALIAÇÃO.

 N° PROTOCOLO: 11/07/00114 PAS DE 28/06/2011 
 INTERESSADO:  RAÍZES ZEN ALIMENTOS LTDA ME
 ASSUNTO:  LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
 CNAE: 5611-2/01 
 INDEFERIDO -  1. NÃO PREENCHE ITENS F 10 E F 11 DO ROTEIRO SIMPLIFICADO; 2. DEVERÁ IN-
FORMAR E REQUERER NOVA AVALIAÇÃO; 3. SERÁ SOLICITADA A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICA-
DO DE CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS REALIZADO PELO RESPON-
SÁVEL EM INSTITUIÇÃO CREDENCIADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA.

 N° PROTOCOLO: 11/60/01408 PN 
 INTERESSADO:  FUNDAÇÃO CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/SERVIÇO DE RADIOLOGIA MÉDICA
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01442 PN  
 INTERESSADO:  PAULO MOREIRA VERMELHO
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01352 PN  
 INTERESSADO:  CLÁUDIA RETINA MANSO DE ALMEIDA ARANHA
 ASSUNTO:  LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM 
RAIO X E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CLÁUDIA REGINA MANSO DE ALMEI-
DA ARANHA, CRO/SP Nº 42045
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/07/00662 PAS  
 INTERESSADO:  MAURO JOSÉ SILVA ARANHA
 ASSUNTO:  LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM 
RAIO X E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MAURO JOSÉ SILVA ARANHA, CRO/SP 
Nº 33247
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/00915 PN  
 INTERESSADO:  CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMATOLÓGICAS DR. DOMINGOS A BOL-
DRINI/AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 
 ASSUNTO:  LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE MÔNICA PINHEIRO DE ALMEIDA VERÍSSIMO, CRM/SP Nº 67135-5
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 10/60/01087 PN  
 INTERESSADO:  SOLARIUM RESIDENCE LTDA.
 ASSUNTO:  LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE CELSO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CRM/SP Nº 79471
 INDEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01430 PN 
 INTERESSADO:  FARMÁCIA BOTICA ARTESANAL LTDA ME
 ASSUNTO:  2ª VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM DADOS ATUALIZADOS
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01179 PN  
 INTERESSADO:  CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
 ASSUNTO:  LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉC-
NICA DE PATRICIA AZUAGA DE BARRO, CRF/SP Nº 48877 E RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO 
MONICA SANDOVAL BARBOSA, CRF/SP Nº 56007
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01302 PN  
 INTERESSADO:  LAURINDO YUTAKA HARA
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01303 PN  
 INTERESSADO:  SANDRA TOMIE KAIGAWA HARA
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01308 PN  
 INTERESSADO:  MARIZA NAVARRETE PELISSONI MANFRIM
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 10/60/02616 PN  
 INTERESSADO:  MATERNIDADE DE CAMPINAS
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDA-
DE TÉCNICA DE CLAUDIA GONÇALVES TORRES SAMPAIO, CRF/SP Nº 25698
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01344 PN  
 INTERESSADO:  EMERSON FLUMIGNAN
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/02448 PN  
 INTERESSADO:  PAULO CEZAR VALE LEAL
 ASSUNTO:  LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE PAULO CEZAR VALE LEAL, CRM/SP Nº 33526
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01377 PN  
 INTERESSADO:  DROGASIL S/A - FILIAL 335
 ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES COM COMERCIALIAZAÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS CONTROLADOS E APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01242 PN  
 INTERESSADO:  PROTON SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA.
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/SERVIÇO DE RADIOLOGIA MÉDICA
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01243 PN  
 INTERESSADO:  PROTON SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA.
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01244 PN  
 INTERESSADO:  PROTON SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA.
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01245 PN  
 INTERESSADO:  PROTON SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA.
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA 
MÉDICA 
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01471 PN  
 INTERESSADO:  NOVID DROGARIA LTDA.
 ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE COM DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO 
DE CONTROLE ESPECIAL
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/00193 PN  
 INTERESSADO:  PRIME CIR. IMP. EXP. COM. DE PROD. ORT. LTDA EPP
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01140 PN  
 INTERESSADO:  PHARMA LINK ADM. DE REDES E COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA.
 ASSUNTO:  ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO À ANVISA
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01314 PN  
 INTERESSADO:  BIOESTÉRIL ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 ASSUNTO:  RECURSO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 1601
 CIENTE 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01315 PN  
 INTERESSADO:  BIOESTÉRIL ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 ASSUNTO:  RECURSO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 1601
 INDEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01476 PN  
 INTERESSADO:  MATERNIDADE DE CAMPINAS
 ASSUNTO:  PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA
 CIENTE 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01450 PN  
 INTERESSADO:  DROGASIL S/A - 335
 ASSUNTO:  ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO
 CIENTE 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01458 PN  
 INTERESSADO:  W.L.C.R DROGARIA PARQUE CIDADE CAMPINAS LTDA ME
 ASSUNTO:  RECURSO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 1604
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01248 PN  
 INTERESSADO:  NOVID DROGARIA LTDA.
 ASSUNTO:  RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1575 E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 
MULTA Nº 1603
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01248 PN  
 INTERESSADO:  NOVID DROGARIA LTDA.
 ASSUNTO:  RECURSO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 1603
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01443 PN  
 INTERESSADO:  ODONTOCLINIC CLÍNICAS LTDA.
 ASSUNTO:  CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/DESATIVAÇÃO DO CEVS
 DEFERIDO 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01187 PN  
 INTERESSADO:  GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA.
 ASSUNTO:  RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1982
 DEFERIDO 75 (SETENTA E CINCO) DIAS A PARTIR DE 12/05/2011 

 N° PROTOCOLO: 11/60/00439 PN  
 INTERESSADO:  GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA.
 ASSUNTO:  RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1982
 DEFERIDO 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DE 03/03/2011 

 N° PROTOCOLO: 11/60/01469 PN  
 INTERESSADO:  ABSOLUTA TRATAMENTOS DE BELEZA E ESTÉTICA LTDA.
 ASSUNTO:  RECURSO REFERENTE AOS AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2093 E 1724
 INDEFERIDO  
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 N° PROTOCOLO: 11/60/01444 PN  
 INTERESSADO:  BIOCEN DO BRASIL
 ASSUNTO:  ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE WELLINGTON LEANDRO RODRI-
GUES DA MATTA, CRF/SP Nº 60553
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 09/60/02819 PN  
 INTERESSADO:  BIOESTÉRIL ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 ASSUNTO:  RECURSO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 1488
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01064 PN  
 INTERESSADO:  GILSON PRADO RODRIGUES
 ASSUNTO:  RECURSO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 1655
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/01453 PN  
 INTERESSADO:  DROGARIA VIVAX LTDA.
 ASSUNTO:  MANUAL DE BOAS PRÁTICAS - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO E PLANO 
DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE
 CIENTE 

 N° PROTOCOLO: 09/60/00206 PN  
 INTERESSADO:  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/LABORATÓRIOS CLÍNICOS
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/60/00658 PN  
 INTERESSADO:  TELECAM IND. E COM. DE FIOS E CABOS LTDA.
 ASSUNTO:  LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL/CANTINA
 DEFERIDO  

 N° PROTOCOLO: 11/07/00943 PAS DE 14/07/2011  
 INTERESSADO:  CATARINA EVANGELISTA DA S. N. DE ASSIS ME
 ASSUNTO:  LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
 INDEFERIDO  - EM CONSULTA AO CNPJ DA EMPRESA, CONSTA ENDEREÇO DIFERENTE DO EN-
DEREÇO INFORMADO NESTE PROTOCOLO. TENDO EM VISTA A MUDANÇA DE ENDEREÇO DO 
ESTABELECIMENTO, DEVERÁ ATUALIZAR O CNPJ E REQUERER NOVA AVALIAÇÃO.A ATIVIDADE 
PRINCIPAL DO CNPJ É “LANCHONETE” E A ATIVIDADE INFORMADA NESTE PROTOCOLO É “BAR”. 
ENTRETANTO, A ATIVIDADE “BAR” NÃO COMPREENDE A MANIPULAÇÃO DE LANCHES FRIOS 
OU QUENTES OU FAST FOODS. SUGERE-SE QUE A EMPRESA FAÇA CONSTAR A ATIVIDADE “BAR” 
COMO ATIVIDADE PRINCIPAL NO CNPJ, A QUAL COMPREENDE A VENDA DE BEBIDAS EM GERAL 
E DE PORÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PRONTOS, E NÃO “LANCHONETE”, JÁ QUE O LOCAL 
NÃO POSSUI EQUIPAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE GASES, FUMAÇA E VAPOR. 

 N° PROTOCOLO: 10/60/02514 PN  
 INTERESSADO:  CIRUMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE FUNCIONAMENTO INICIAL
 DEFERIDO   

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 CELI V. R. MUNHOZ 

 COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NORTE 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE PRAZO   

  De: Silvana dos Santos Correa  - Protocolo: 2010/70/00253 - Proprietario: Georgia 
Karina Lemes Mazzarela - lote 005 - Quadra XX - Quarteirão 07693 - do loteamento 
Prq. Jambeiro - concedido prazo até dia 11/08/2011 para limpeza e reparo geral na fai-
xa de viela a fim de evitar ções que prejudiquem o regime e o curso das aguas pluviais. 
Apesar da concessão do prazo, o mesmo não estará isento das responsabilidades civil 
e/ou criminal, que venham a incidir sobre as propriedades vizinhas, por problemas na 
canalização das aguas pluviais de sua propriedade.
 

 Campinas, 14 de julho de 2011 
 ENG° FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

  

 Processo Administrativo: nº 2010/10/28.629 Interessado: SMSP Assunto: Pregão Pre-
sencial nº 171/10 Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de máquinas, 
equipamentos e caminhões, com combustível, operadores e motoristas, para manu-
tenção da cidade.

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do dis-
posto no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 241/2010, a despesa no valor total de R$ 
174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), a favor da empresa Quintana Terraple-
nagem e Pavimentação Ltda., para prestação de serviços referentes ao ítem 02.
Processo Administrativo: nº 2010/10/02.224 Interessado: Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos - SMSP Assunto: Pregão Presencial nº 120/2010 Objeto: Registro de 
Preços de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, faixas B e C - DNIT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no 
art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO, com fulcro 
na Ata de Registro de Preços nº 182/2010, a despesa no valor total de R$ 497.970,00 
(quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta reais), a favor da empresa Cons-
trutora Estrutural Ltda., para fornecimento dos materiais referentes ao item 01.
Processo Administrativo n.º 2010/10/40.967 - Int.: SMSP - Ref.: Pregão Presencial n.º 
009/2011 - Objeto: Registro de Preços de areia lavada

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO, com ful-
cro na Ata de Registro de Preços nº 100/2011, a despesa no valor total de R$ 53.600,00 
(cinquenta e três mil e seiscentos reais), a favor da empresa Virginia Soares Figueiredo 
Cezar - ME, para o fornecimento do materiais referentes aos itens 01 e 02.
Processo Administrativo n.º 2010/10/09.952 - Interessado: SMSP - Ref.: Pregão Eletrô-
nico n.º 085/2010 - Objeto: Registro de Preços de tampões circulares de ferro fundido

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO, com ful-
cro na Ata de Registro de Preços nº 148/2010, a despesa no valor total de R$ 4.932,00 
(quatro mil, novecentos e trinta e dois reais), a favor da empresa Fundição Álea Ltda. 
EPP, para o fornecimento dos materiais referentea ao ítem 02.

Processo Administrativo n.º 2010/10/12.754 - Int.: SMSP - Ref.: Pregão Eletrônico n.º 
143/2010 - Objeto: Registro de Preços de tubos e canaletas de concreto. 

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 
3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO, com fulcro nas Atas 
de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 100.453,59 (cem mil, quatro-
centos e cinquenta e três reais, cinquenta e nove centavos), a favor das empresas:
- Construtora Estrutural Ltda., no valor de R$ 34.523,50 (trinta e quatro mil, quinhen-
tos e vinte e três reais e cinquenta centavos) para fornecimento do materiais referentes 
aos itens 04, 16 e 17 - Ata nº 252/2010.
- Alimentare Comércio e Representações Ltda., no valor de R$ 29.830,09 (vinte e 
nove mil, oitocentos e trinta reais e nove centavos) para fornecimento dos materiais 
referentes aos itens 06 e 08 - Ata nº 253/2010.
- P.G.C. Indústria de Artefatos de Concreto Ltda., no valor de R$ 36.100,00 (trinta e 
seis mil e cem reais) para fornecimento dos materiais referentes aos itens 05 e 07 - Ata 
nº 255/2010. 

 ENGº FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 
 Secretário Municipal De Serviços Públicos 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

  

  Processo Administrativo nº:  2011/10/04.531  Interessao:  SMSP  Ref.:  Pregão Eletrô-
nico nº: 037/2011  Objeto:  Registro de Preços de Telhas.
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações,  AUTORIZO , com ful-
cro na Ata de Registro de Preços nº 138/2011, a despesa no valor total de R$ 32.090,00 
(trinta e dois mil e noventa reais), a favor da empresa  Maria de Lourdes Daniel Ce-
zar - EPP , para o fornecimento dos materiais referentes aos itens 01, 02, 03, 04 e 05. 

 ENGº FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 
 Secretário Municipal De Serviços Públicos 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  AUTORIZO O EVENTO “FESTA JULINA”, ORGANIZADO POR ANA INACIO ALVES DA CUNHA, 
PARA O DIA 23/07/11 DAS 19:00H ÀS 00:00H, NA RUA GLENIO FERNANDES DE SÁ, ENTRE A RUA 
JOSÉ LIMA DOURADO E RUA JOSÉ MAURILIO PATRICIO.
 PROT.11/11/9022 ANA INACIO ALVES DA CUNHA.
 DEFERIDO
 PROT.11/11/8372 LEONARDO VIEIRA RODRIGUES - PROT.11/11/8994 EDSON CARLOS SOUZA.
 CANCELA-SE O AIM Nº 118662
 PROT.11/11/6946 AMILTON VIANA DE OLIVEIRA PANIFICADORA-ME.
 INDEFERIDOS
 PROT.11/11/4566 FAZENDA ROSEIRA AGRO-INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - PROT.10/11/10511 
ALEXANDRE LUIS RIBEIRO DA COSTA - PROT.10/10/29581 MARIONILDO DOS SANTOS BENE-
DITO-ME - PROT.10/11/11085 COMERCIAL AUTOMONDO DE VEÍCULOS LTDA - PROT.10/11/10184 
- PROT.10/11/9866 IRACI CANOVA-ME - PROT.10/11/10298 RAQUEL ELLEN POLYCARPO - 
PROT.10/11/8004 GERSON GIULIANO - PROT.10/11/8457 ODAIR JOSÉ DELA JUSTINA - PROT.10/11/10461 
BANDELLA COM. ART.PARA ANIMAIS LTDA-ME.
 COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.11/60/452 JOSÉ ROBERTO FEDRI-ME - PROT.11/11/8548 SOUZA RAMOS COMÉRCIO E IMPOR-
TAÇÃO LTDA - PROT.11/11/183 ALDO CODIGNOTTE PIRES E/OU - PROT.11/11/8723 GILDO CON-
FORTIM - PROT.11/11/8910 APARECIDA ATAIDE DE OLIVEIRA - PROT.11/11/9088 DIRCEU PIZZATO 
- PROT.11/11/6461 VERA LUCIA DOS SANTOS.
 

 19 de julho de 2011 
 GUILHERME FONSECA TADINI 

 Diretor Do Deptº. De Controle Urbano 
  

 GABINETE DO SECRETARIO 
  

  ERRATA - PUBLICAÇÃO DO DIA 18 E 19/07/2011
 Onde se lê: ORDEM DE SERVIÇO Nº 4/2001
Leia-sê:  ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2011 
O Senhor Secretário Municipal de Urbanismo, no uso de suas atribuições legais, e 
 CONSIDERANDO  a publicação da Lei Municipal nº 11.603, em 08 de julho de 
2003, que trata da regularização de construções clandestinas e/ou irregulares na ci-
dade de Campinas;
 CONSIDERANDO  a publicação do Decreto Municipal nº 14.446, em 19 de setembro de 
2003, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para aplicação da Lei Municipal nº 
11.603/03, estabelecendo que somente poderão ser regularizadas as edificações irregulares 
ou clandestinas concluídas até o dia 08 de julho de 2003, consoante seu art. 1º,  caput ;
 CONSIDERANDO  que o Decreto Municipal nº 14.446/03 conceitua “edificação con-
cluída” para efeito de aplicação da Lei Municipal 11.603/03, aquela com as paredes 
erguidas e a cobertura executada até a data de 08 de julho de 2003, mediante declaração 
do interessado em planta, devidamente comprovada por meio de registros fotográficos 
ou notas e recibos de pagamento de materiais de construção, consoante seu art. 1º, § 1º;
 CONSIDERANDO  o grande número de processos administrativos protocolados dia-
riamente na SEMURB solicitando que as análises de regularização de construções 
concluídas até a data de 08, de julho de 2003, sejam realizadas nos termos da Lei 
Municipal 11.603/03, mesmo após decorridos 08 (oito) anos do início de sua vigência 
no mundo jurídico, naquela mesma data;
 CONSIDERANDO,  ainda,a necessidade de se estabelecer especificações técnicas 
que esclareçam, de forma definitiva, sobre a forma de comprovação da época de con-
clusão das edificações clandestinas e/ou irregulares para efeito de aplicação da Lei 
Municipal 11.603/03, conferindo maior efetividade ao art. 1º, § 1º, do Decreto Muni-
cipal 14.446/03.
 DETERMINA: 
Que a declaração do interessado de que tratam o artigo 4º, inc. II, da Lei Municipal 
11.603/03 e o artigo 1º, § 1º, do Decreto Municipal 14.446/03, deverá estar obrigato-
riamente acompanhada de registros fotográficos ou notas e recibos de pagamento de 
materiais de construção, tirados e emitidos, comprovadamente, em data anterior a 08 
de julho de 2003, inclusive.
 

 Campinas, 15 de julho de 2011 
 LUIS MOKITI YABIKU 

 Secretario Municipal De Urbanismo 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  DEFERIDOS
 PROT.11/11/9059 GALVEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - PROT.11/11/9139 SOMOS 
CONSTRUTORES LTDA - PROT.10/11/11734 JOSÉ ANTONIO DA SILVEIRA - PROT.11/11/3560 VAL-
DEMAR SZAWIKA - PROT.11/11/7142 MARCIO ANTONIO CUSTODIO - PROT.11/11/7249 CLAUDINEI 
DE OLIVEIRA - PROT.11/11/7530 DARIO RODRIGUES DOS SANTOS - PROT.11/11/7737 OLIR ROBER-
TO DA SILVA - PROT.11/11/8506 CELSO LUIS PIOVESANA - PROT.11/11/8510 ANTONIO BATISTA DO 
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PRADO - PROT.11/11/8828 EDIVALDO ANDREO - PROT.11/11/8986 FERNANDO FERREIRA DA CUNHA 
- PROT.11/11/4904 SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA.
 INDEFERIDO
 PROT.11/11/4230 ALBANO DIAS DUARTE.
 COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.11/11/8954 ANTONIO BRAGA FILHO - PROT.11/11/7067 ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - 
PROT.11/11/9152 LUIS OTAVIO ZANATTA SARIAN - PROT.11/11/9150 CLELIA MARCIA DE OLIVEIRA 
RICCA - PROT.10/11/13003 HELIO ARMANI NETO - PROT.11/11/8939 CARLOS HENRIQUE SOARES DE 
ARAUJO MACHADO - PROT.11/11/8705 RODRIGO CESTARI MEDEIROS - PROT.11/11/8161 JOSÉ CAR-
LOS STEIMBERG.
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 ENGº CLOVIS MARTINI 

 Diretor Do Dptº. De Uso E Ocupação Do Solo 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 DESPACHO   

 Protocolo nº7532/09
Assunto: Procedimento de Aplicação de Penalidade nº 004/2009
Interessado: Goloni Mobiliário Urbano Ltda.
Em face dos elementos de convicção constantes do presente Processo Administrativo 
de Aplicação de Penalidade - PAP, em especial do parecer jurídico,  CONHEÇO  do 
recurso interposto pela empresa GOLONI MOBILIÁRIO URBANO LTDA e no mé-
rito,  NEGO-LHE PROVIMENTO. 
Em: 16/05/2011 

 ELIEL RODRIGUES MARINS 
 Diretor Administrativo Financeiro 

  

 ESCLARECIMENTO Nº 04   

 Pregão Presencial nº 016/2011
Protocolo nº. 016/2011
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão e fotocópia 
através de impressoras laser e impressoras multifuncionais. 
O Pregoeiro, considerando os questionamentos abaixo apresentado pela empresa,  ALLDORA 
TECNOLOGIA LTDA.,  no dia 15/07/2011 através de fax, vem prestar o devido esclareci-
mento:
 1)  3.23. - Página 20 - Permite definir o custo da página impressa de acordo com a área de cober-
tura determinada automaticamente pelo software, através da área de cobertura identificada.
 Item 3.23. - Nenhum equipamento ou software de mercado possui esta funcionalidade. 
Este requisito é um item desclassificatório? 
 RESPOSTA: Sim, tendo em vista que há software no mercado com a característica exigida 
no item 3.23 do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 016/11. 
 2)  4.4 - Página 21 - A EMDEC poderá remanejar os locais de entrega/instalação de acordo com 
sua conveniência e oportunidade, mediante comunicação prévia à Contratada, que deverá efetuar 
tal procedimento em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da comunicação. A justifi-
cativa neste caso deve-se ao fato de que os departamentos passam por mudanças de layout para 
melhor adequação do espaço existente, ocorrendo este fato, poderá haver a necessidade de tal 
movimentação.
 Item 4.4 - Sugerimos que este prazo seja aplicado apenas para cidade de Campinas, ocor-
rendo remanejamentos em outras localidades, solicitamos que este prazo seja superior a 
24 horas (Sugestão: 48 horas). 
 RESPOSTA: Considerando que as dependências da EMDEC ficam situadas no município 
de Campinas, ratificamos o prazo determinado no item 4.4 do Anexo I do Edital do Pregão 
Presencial nº 016/11. 
 3)  5.2 - Página 21 - A Contratada deverá disponibilizar suprimentos reserva proporcional à 
quantidade de máquinas, que também já deverão estar previstos no custo total da prestação do 
serviço.
 Item 5.2 - Por política de abastecimento de suprimentos, esta reposição de insumos é base-
ada no volume de impressão e não apenas na quantidade de máquinas instaladas. Sugeri-
mos que seja readequado este parágrafo da seguinte forma: “A contratada deverá dispo-
nibilizar suprimentos reservas de acordo com o volume de impressão mensal, baseado em 
um nível de segurança, de tal forma que não falte suprimentos na EMDEC.” 
 RESPOSTA: De acordo com experiências vivenciadas anteriormente, foi constatada a ne-
cessidade da exigência do item 5.2 do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº016/11. 
 4)  6.3 - Página 21 - O atendimento de chamado para manutenção corretiva deverá ocorrer em 
no máximo 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do recebimento do referido chamado. Os 
chamados poderão ser feitos por telefone e e-mail.
 Item 6.3 - Sugerimos que seja alterado este parágrafo, pois utilizamos ferramentas que 
são disponibilizadas aos clientes para abertura de chamados. Ou seja, “Os chamados po-
derão ser feitos por telefone, e-mail ou por ferramentas de gerenciamento disponibilizadas 
à EMDEC. 
 RESPOSTA: As exigências do Edital do Pregão Presencial nº 016/11 são mínimas para a 
prestação de serviços que a EMDEC entende necessário. Desde que a licitante atenda o 
mínimo exigido, não há restrição caso queira oferecer algo superior, e que o custo esteja 
dentro do orçamento previsto.   
 5)  6.5 - Página 22 - A manutenção corretiva deverá ser executada no prazo máximo de 48 (qua-
renta e oito) horas a contar do recebimento do chamado da EMDEC. Após o comparecimento do 
técnico, se este não solucionar o problema no prazo citado anteriormente, deverá providenciar a 
substituição do equipamento no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
 Item 6.5 - Entendemos que o SLA de solução é de 72 horas comerciais. Este entendimento 
está correto? 
 RESPOSTA: Sim. 
 6)  8.3 - Página 23 - Independentemente do(s) chamado(s) feito(s) pela EMDEC, a Contratada 
deverá, uma vez por semana, realizar visitas aos locais onde se encontram os equipamentos, para 
execução das aferições dos mesmos e manutenção preventiva.
 Item 8.3 - Normalmente as manutenções preventivas semanalmente ocorrem se cada equi-
pamento produzir mensalmente um volume acima de 100.00 páginas, caso contrário, po-
demos aplicar uma preventiva programada semestralmente. Sugerimos a alteração deste 
item da seguinte forma: “Os equipamentos que ultrapassarem um volume mensal acima 
de 100.00 páginas/mês, a contratada deverá uma vez por semana, realizar visitas aos locais 
onde se encontram os equipamentos, para execução das aferições dos mesmos e manuten-
ção preventiva.” 
 RESPOSTA: De acordo com experiências vivenciadas anteriormente, foi constatada a ne-
cessidade da exigência do item 8.3 do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº016/11. 
 7)  8.8 - Página 24 - Quando necessário alterar o local de instalação de algum equipamento, a 
Contratada deverá a pedido da EMDEC, transportar, instalar e colocar em funcionamento o 
equipamento no novo local indicado.
 Item 8.8 - As solicitações de alteração de local deverão ser notificadas 24 horas antes para 
a Contratada, caso esta mudança física seja feita no fim de semana ou feriado, este rema-
nejamento será realizado no próximo dia útil comercial. 
 RESPOSTA: Considerando que este item diz respeito a eventuais situações que poderão 

ocorrer durante a execução do contrato, certamente, o prazo para cumprir tal exigência 
será suficiente para que a Contratada possa atender a contento a solicitação da EMDEC 
sem prejuízo para as partes.   
O Pregoeiro, considerando os questionamentos abaixo apresentado pela empresa,  CNC Solu-
tions Tecnologia da Informação Ltda,  no dia 18/07/2011 através de fax, vem prestar o devido 
esclarecimento:
1) Considerando o disposto no subitem 8.10 do Anexo I do Edital, perguntamos se o equipamen-
to ofertado for superior à 200.000 páginas mensal será necessário o fornecimento de um novo 
equipamento, caso venha ultrapassar 5.000 (cinco mil) impressões/fotocópias?
Nosso entendimento está correto?
 RESPOSTA: Não. O equipamento exigido no item 2.1 do Anexo I deste Edital deve ter em 
sua configuração, uma capacidade mínima para um ciclo mensal de 200.000 (duzentas 
mil) impressões/fotocópias. A exigência do item 8.10 diz respeito a execução do contrato 
onde está previsto uma quantidade mensal inicialmente estimada de 200.000 (duzentas 
mil) impressões/fotocópias e que a cada 5.000 (cinco mil) impressões/fotocópias excedentes 
à esta quantidade, a Contratada deverá fornecer um novo equipamento com configuração 
igual ou superior ao do item 2.1 independentemente do modelo ofertado pela licitante no 
certame. 
Considerando que o esclarecimento não afeta a formulação das propostas, fica mantida a data da 
sessão. Sendo o que tínhamos a esclarecer, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Campinas, 19 de julho de 2011. 
 PREGOEIRO 

  

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESA   

  PREGÃO PRESENCIAL Nº.:  096/2011
 PROCESSO N° . 422/2011
 OBJETO:  Aquisição de arquivo deslizante para prontuário médico.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 
43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto 
Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo: 
HOMOLOGAR  o Pregão Presencial nº. 96/2011, bem como  ADJUDICO  e  AUTORI-
ZO  a despesa a favor da empresa Comercial Lutz de Móveis Ltda, no valor total de R$ 
90.000,00 (Noventa mil reais).
 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 WALMIR CÂNDIDO DE OLIVEIRA 

 Presidente Em Exercício Do Hospital Municipal � 
  

 REVOGAÇÃO 
  

  PREGÃO PRESENCIAL N° . 98/2011
 PROCESSO N° . 245/2011
 OBJETO:  Aquisição de climatizador com resfriamento evaporativo.
Em face dos elementos constante no presente processo administrativo, e no parecer da 
Assessoria Jurídica e Diretoria Administrativa, resolvo  REVOGAR  o presente Pregão 
Presencial nº 098/2011 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 WALMIR CÂNDIDO DE OLIVEIRA 

 Presidente Em Exercício Do Hospital Municipal � 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2011 
 Pregão Eletrônico Nº 014/2010 - Processo Licitatório Nº 025/2010 

 Detentora: CLARO S/A. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa es-
pecializada para a prestação dos serviços de telefonia móvel. Vigência: Por 12 meses a 
partir de 21/01/2011. Em atendimento ao Artigo 15 § 2° da Lei Federal 8.666/93.

LOTE 01

ITEM TIPOS DE SERVIÇO
QUAN-
TIDA-

DE

MARCA
MODELO

VALOR 
UNI-

TÁRIO 
(R$ )

VALOR 
GLOBAL 

(R$ )

01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EM TELEFONIA MÓVEL, CON-
FORME DESCRITO NA TABELA 

1, COM FORNECIMENTO DE 
APARELHO “TIPO A”.

20 NOKIA 
E 63 119,37 2.387,40

02

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EM TELEFONIA MÓVEL, CON-
FORME DESCRITO NA TABELA 

1, COM FORNECIMENTO DE 
APARELHO “TIPO B”.

30 NOKIA
C 3 77,43 2.322,90

03

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EM TELEFONIA MÓVEL, CON-
FORME DESCRITO NA TABELA 

1, COM FORNECIMENTO DE 
APARELHO “TIPO C”.

100 NOKIA 
1661 77,43 7.743,00

VALOR TOTAL MENSAL 12.453,30

VALOR GLOBAL PARA 12 (DOZE) MESES 149.439,60

LOTE 03

ITEM TIPOS DE SERVIÇO QUANTI-
DADE

MARCA
MODELO

VALOR 
UNITÁ-

RIO (R$ )

VALOR 
GLOBAL 

(R$ )

01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EM TELEFONIA MÓVEL, CON-
FORME DESCRITO NA TABE-
LA 1, COM FORNECIMENTO 

DE APARELHO “TIPO E”.

100 ZTE – MF 
645 47,96 4.796,00

VALOR TOTAL MENSAL 4.796,00

VALOR GLOBAL PARA 12 (DOZE) MESES 57.552,00

VALOR GLOBAL PARA 12 MESES – LOTE 01 E 03 206.991,60
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TABELA 1
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LOTE 01:

ITEM TIPOS DE SERVIÇO UNID. CONSUMO ESTIMADO VALOR UNI-
TÁRIO (R$ )

VALOR GLO-
BAL (R$ )

01 PLANO TARIFA ZERO UNID. 150 3,20 480,00

02 PLANO DE GESTÃO UNID. 150 4,90 735,00

03 ASSINATURA MENSAL UNID. 150 2,00 300,00
04 S.M.S. UNID. 7500 0,30 2.250,00
05 LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS.  (MÓVEL – FIXO) MINUTOS 7500 0,14 1.050,00

06 LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES MÓVEIS DE OUTRAS OPERADORAS.  (MÓVEL – MÓVEL/
OUTRA OPERADORA) MINUTOS 7500 0,14 1.050,00

07 LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES MÓVEIS DA MESMA OPERADORA.  (MÓVEL – MÓVEL/CLARO) MINUTOS 7500 0,14 1.050,00

08 LIGAÇÕES LDN PARA TELEFONES FIXOS. (*1) (VC2 E VC3) MINUTOS 2500 0,56 1.400,00

09 LIGAÇÕES LDN PARA TELEFONES MÓVEIS DE OUTRAS OPERADORAS. (*1) (VC2 E VC3) MINUTOS 2500 1,02 2.550,00

10 LIGAÇÕES LDN PARA TELEFONES MÓVEIS DA MESMA OPERADORA. (*1) (CLARO VC2 E VC3) MINUTOS 2500 0,30 750,00

11 DESLOCAMENTO E ADICIONAL (ROAMING NACIONAL) MINUTOS/ 
EVENTOS NÃO COBRADO ----- -----

12 ACESSO À INTERNET – SMART PHONE GB 10GB – 20 PACOTES DE 
500MB 41,94 838,80

13 FORNECIMENTO DE APARELHO “TIPO A”. UNID. 20 COMODATO COMODATO

14 FORNECIMENTO DE APARELHO “TIPO B”. UNID. 30 COMODATO COMODATO

15 FORNECIMENTO DE APARELHO “TIPO C”. UNID. 100 COMODATO COMODATO

(*1) A IMA AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PARCERIA ENTRE A CONTRATADA E UMA OPERADORA DE STFC, DE FORMA QUE SEJA CONSOLIDADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O MENOR 
VALOR EM LIGAÇÕES LOCAIS LDN.

TABELA 1 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LOTE 03:

ITEM TIPOS DE SERVIÇO UNID. CONSUMO ESTIMADO VALOR UNI-
TÁRIO (R$ )

VALOR POR 12 
MESES (R$ )

01 PACOTE DE DADOS – 3G GB 100 X 4GB DE CONSUMO MENSAL 4.796,00 57.552,00

02 FORNECIMENTO DE APARELHO “TIPO E”. UNID. 100 APARELHOS USB COM CONECTOR PARA ANTENA EXTERNA (ANUAL) COMODATO COMODATO
 

 CENTRAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS   

  

 RESUMO DE TERMO ADITIVO N° 002/2011 AO CONVÊNIO N° 002/2009 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2009 

 CONVENIADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Vigência: Por mais 12 meses a partir de 
31/07/2011. 

 CENTRAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS 
  

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 RESUMO DE ADITAMENTO   

 Aditamento n.07 ao contrato n. 2007/90002; D.L nº 2007/009; Contratada: Pevidi 
Rental Transportes Express Ltda; objeto: Locação de container habitáveis; preços re-
ajuste correspondente a 5,24%; Vigência prorrogada por mais 06 meses; Valor total 
adit R$ 6.409,08. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES 

  

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 PORTARIA Nº 054 DE 19 DE JULHO DE 2011. 
  

 A Ilma. Sra. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições 
de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8 da Lei Municipal 
nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974, 
 RESOLVE: 
Artigo 1º) Com base nas informações e demais elementos que instruem o protocolo, DE-
FERIR a LICENÇA PRÊMIO, conforme solicitado, ao servidor relacionado abaixo: 
REQUERENTE:  ...................................................................................................................PROTOCOLO Nº
ROGÉRIO FIEL ........................................................................................................................................6605/11
Artigo 2º) A presente Portaria vigora em 20.07.2011.
PUBLICA-SE
CUMPRA-SE 

 Campinas, 19 de julho de 2011 
 DRª TEREZA N. R. DÓRO 

 PRESIDENTE 
 FLÁVIO DE SOUZA SILVEIRA 

 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
 EULIN MARK ARLINDO 

 DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL 

 DIVERSOS 
 EDITAL DE EXTRAVIO 

  

  MICROSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA LTDA - EPP , CNPJ Nº 05.884.813/0001-05, Av. Pierre Simon De Laplace 
Nº 830, B. Cond. Techno Park- Campinas - SP, CEP 13.069-320,, Inscr. Mun. Nº 
108.393-7  DECLARA  p/ os devidos fins o  extravio  de: 1 Talão de Nota Fiscal de Ser-
viço Mod 1 Serie A Nº 251 a Nº 300 sendo da Nº 251 a Nº 287 utilizada e da Nº 288 A 
Nº 300 em branco e Livros Fiscais dos anos de 2004 a 2010, não se responsabilizando 
pelo uso indevido dos mesmos.
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