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 DECRETO Nº 21.515, DE 31 DE MAIO DE 2021 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 14.200.000,00 (Quatorze milhões e duzentos mil 

reais) 
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais:
DECRETA:
Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor  R$ 14.200.000,00 (Quatorze 
milhões e duzentos mil reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas se-
guintes classifi cações:
I -  nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 16.066 de 17 de Dezembro de 2020:
071000  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07160  MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
12.361.1002.4016  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.312.000  RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS ............................. R$ 1.000.000,00
12.365.1002.4016  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.312.000  RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS ............................. R$ 3.000.000,00
12.366.1002.4016  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.312.000  RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS ............................. R$ 1.200.000,00
II -  nos termos do artigo 4º, § 1º inciso II, da Lei nº 16.066 de 17 de Dezembro de 
2020:
071000  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07160  MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
12.361.1002.4016  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.312.000  RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS ............................. R$ 9.000.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................................................................................R$ 14.200.000,00
Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
071000  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07160  MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
12.361.1002.4016  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.220.000  ENSINO FUNDAMENTAL .......................................................................... R$ 3.000.000,00
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.220.000  ENSINO FUNDAMENTAL .......................................................................... R$ 6.000.000,00
12.367.1002.4016  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.240.000  EDUCAÇÃO ESPECIAL .............................................................................. R$ 5.200.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES .....................................................................................................R$ 14.200.000,00
Artigo 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

 Campinas, 31 de maio de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO 

 Secretário Municipal de Finanças 
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  ProcessonºPMC.2021.00030022-28/SME  e publicado pela Coordenadoria de Expedien-
te da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 ADERVAL FERNANDES JÚNIOR 
 Secretário Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 21.516, DE 31 DE MAIO DE 2021 
 Altera o Decreto nº 21.382, de 12 de março de 2021, que Dispõe sobre a 

Fase Emergencial do Plano São Paulo no Município de Campinas, suspen-
de parcialmente dos efeitos do Decreto nº 20.901, de 03 de junho de 2020 e 
do Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, altera e acresce dispositivo 
ao Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, que “declara situação de 
calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município de 

Campinas e defi ne outras medidas para o enfrentamento da pandemia do 
Coronavírus (COVID-19)”, e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que, por força do disposto no  art. 23, inciso II, da Constituição da 
República, é de competência comum  a todos os entes da Federação o cuidado com a 
saúde pública;
Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19  de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção,  proteção e recuperação da saúde, a organização e o fun-
cionamento dos  serviços correspondentes e dá outras providências, estabelecendo os  
princípios e diretrizes para a saúde em nosso país, e que prevê em seu  art. 15, inciso 
XX, que cabe a cada ente federado a atribuição de  “defi nir as instâncias e mecanismos 
de controle e fi scalização inerentes  ao poder de polícia sanitária”;
Considerando a situação epidemiológica  mundial e brasileira, com a declaração de 
situação de PANDEMIA pela  Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março 
de 2020;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188 de 3  de fevereiro de 2020, que declara Emer-
gência em Saúde Pública de  importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infec-
ção Humana pelo novo  Coronavírus (2019-nCoV);
Considerando o Decreto Estadual nº 65.529,  de 19 de fevereiro de 2021, que altera o 
anexo III do Decreto nº 64.994,  de 28 de maio de 2020; e
Considerando o anúncio do Governo do Estado  de São Paulo na coletiva realizada no 
dia 26 de maio de 2021, quanto à  prorrogação da Fase de Transição
DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o caput do art. 3ºE do Decreto nº 21.382, de 12 de março de 2021, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3ºE No 5º  período da Fase de Transição, compreendido entre os dias 24 de maio 
e  13 de junho de 2021, as atividades disciplinadas no art.3ºD estão  autorizadas a fun-
cionar, respeitando 40% da capacidade de atendimento,  mantidos os demais critérios 
estabelecidos.” (NR)
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 31 de maio de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 PETER PANUTTO 
 Secretário Municipal de Justiça 

 LAIR ZAMBON 
 Secretário Municipal de Saúde 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Municipal de Governo 

Redigido conforme elementos do processo SEI PMC.2020.00058533-14 
 ADERVAL FERNANDES JÚNIOR 

 Secretário Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
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 RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO/
PROPOSTA 

Processo Administrativo:  PMC.2019.00054634-28
Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Modalidade: Concorrência nº 03/2021
Objeto: Execução de obras de construção de um conjunto de pistas de skate, no distri-
to de Sousas - Campinas/SP.
A Comissão Permanente de Licitações com base na análise da qualifi cação técnica 
(doc. SEI 3845478 ), da regularidade fi scal, jurídica e trabalhista (doc. SEI 3865372 ) e 
da qualifi cação econômico-fi nanceira (doc. SEI 3859570 ) das licitantes que participam 
do certame em epígrafe, decide por:
1. HABILITAR  as empresas  HARUS CONSTRUÇÕES LTDA. e  SPALLA ENGE-
NHARIA EIRELI
2. FIXAR  prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do 
artigo 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93.
3. COMUNICAR  que, caso não haja interposição de recurso, a abertura dos enve-
lopes propostas das empresas habilitadas será realizada às 10h do dia 11/06/2021 , na 
Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º 
andar - Campinas/SP.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, por acesso ao Sis-
tema Eletrônico de Informações - SEI, mediante solicitação enviada para o e-mail cpl.
dcc@campinas.sp.gov.br.

 Campinas, 31 de maio de 2021 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 2021 

Aos quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, em 
segunda chamada, conforme convocação prévia, e em virtude da crescente ocorrên-
cia de casos confi rmados do COVID-19 no Brasil, e buscando seguir as orientações 
das Autoridades Municipais, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), por vídeochamada, sob o link meet.google.com/cua-wfox-qht foi rea-
lizada a segunda Reunião Ordinária da Plenária do Conselho Municipal de Educação 
do ano de dois mil e vinte e um ,  sob a Presidência do Prof. Dr.  José Tadeu Jorge , 
na qualidade de Presidente desta Reunião Ordinária, e após confi rmação do quórum 
regimental, inicia os trabalhos. A convocação desta reunião, que será para deliberar 
seguinte a pauta:  PAUTA: 1.  Apresentação do novo Secretário Municipal de Educa-
ção;  2.  Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária do Plenário; 3. Aprovação da Ata 
da 9ª Reunião Ordinária do Plenário; 4. Criação de escola no prédio onde funcionava 
o NAED Noroeste, localizado na Rua Dona Augusta Parreira Belintene, nº 329 - Jd 
Londres; 5. Apresentação dos resultados parciais do trabalho da Comissão que fi cou 
responsável por elaborar contribuições para a articulação de protocolos sanitários e 
pedagógicos para o planejamento de 2021. Presentes os seguintes conselheiros:  Ade-
laide Albergaria Pereira Gomes,  representante titular do SINPRO,  Cláudio Borges 
da Silva , representante titular do Conselho das Escolas;  Edmilson Ricardo Gonçal-
ves,  representante titular da PUC-Campinas;  Expedicto Ribeiro de Carvalho Jú-
nior,  representante titular Coordenadoria Setorial da SME;  Flávia Martins Guima-
rães , representante titular do CMDCA ; Nattan Rocha Souza , representante titular 
da UCES;  Sandra Fernandes Leite , representante titular da UNICAMP;  Solange 
Loureiro Pozzuto , representante Titular da APEOESP,  Adriana Lech Cantuária , 
representante suplente da Coordenadoria Setorial da SME;  José Batista de Carvalho 
Filho,  representante suplente da FUMEC,  Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva , 
representante suplente do CMDCA;  Neudenir Pereira dos Santos , representante su-
plente do Conselho das Escolas. Consultoria Técnica:  Alenice Marques Mendes  e 
Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos.  Justifi cou a ausência  Marcia Maria 
Rocha,  representante titular do STMC. A reunião foi gravada. O Presidente desta Reu-

Andréia Calvo
Realce
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nião Ordinária cumprimenta a todos e agradece a presença. Seguimos com a pauta. O 
Presidente do CME, Prof. José Tadeu Jorge, iniciou a reunião com sua apresentação 
como o novo Secretário de Educação de Campinas, colocou sua expectativa em con-
tribuir qualitativa e quantitativamente com a educação e estreitar os conhecimentos 
ao longo das reuniões. Solange Pozzuto solicitou inclusão de pauta sobre a votação 
de membros representantes do CME no Fórum Municipal de Educação. O Presidente 
sugeriu colocar como último item da pauta. Todos os conselheiros acolheram a su-
gestão. O Presidente perguntou aos conselheiros se há alguma observação quanto a 
Ata da 9º Reunião do CME de 05/11/20, não havendo, colocou em votação a aprova-
ção da mesma. Ata da 9º Reunião do CME aprovada por unanimidade. Em seguida, 
consultou se os conselheiros têm alguma observação sobre a 10º Ata da Reunião do 
CME de 03/12/20, não havendo, colocou em votação a aprovação da mesma. Ata da 
10º Reunião do CME aprovada por unanimidade. O Presidente parabenizou a secre-
tária do Conselho, Andréia Calvo, pela elaboração efi ciente das atas. Seguiu para o 
próximo ponto da pauta: aprovação da criação de dois Centros de Educação Infantil 
(CEI). O Presidente apresentou o primeiro CEI, que funcionará na antiga sede no Naed 
Noroeste, no Jardim Londres, e atenderá aproximadamente 308 crianças. O segundo 
CEI situa-se no Jardim Nova Europa e prevê atendimento para aproximadamente 244 
crianças. Ambos os CEIs se encontram com suas obras concluídas e prontos para se-
rem entregues. O Presidente consultou os conselheiros se havia dúvidas, não havendo, 
submeteu à votação a aprovação da criação dos dois CEIs. A criação dos CEIs foi 
aprovada por unanimidade. A conselheira Flavia Guimarães parabenizou a criação do 
CEIs, o Presidente esclareceu que a SME tem se empenhado para zerar o défi cit de 
vagas na Educação Infantil e que tem um projeto que em reuniões futuras será opor-
tunamente apresentado. Cláudio Borges fez a apresentação dos resultados parciais do 
trabalho da Comissão que fi cou responsável por elaborar contribuições para a articula-
ção de protocolos sanitários e pedagógicos para o planejamento de 2021 de Retorno às 
Aulas Presenciais. Após a apresentação, o Presidente parabenizou o excelente trabalho 
realizado pela comissão, ressaltou a importância do documento mesmo pós-pandemia, 
pela qualidade e abrangência dos conteúdos tratados. Depois abriu para o debate e 
dúvidas, a conselheira Flávia Guimarães destacou a grande experiência em participar 
da elaboração deste documento e como representante do CMDCA neste Conselho 
trouxe a importância do trabalho intersecretarias para avançarmos nas políticas pú-
blicas. Não havendo mais questões o Presidente sugeriu que este documento fosse 
encaminhado a todos os membros do Conselho e também que seja um documento 
público, disponibilizado aos coordenadores pedagógicos, supervisores, Naeds, para 
diversos olhares. Quanto à solicitação dos membros do Conselho de uma reunião ex-
traordinária para a fi nalização deste documento, o Presidente sugeriu que tivéssemos 
mais tempo para que todos pudessem analisar o documento e na próxima reunião do 
Conselho, prevista para o dia 01/04/21, tivesse como pauta única a discussão e a fi nali-
zação deste documento. Cláudio Borges acolheu a sugestão do Presidente, a comissão 
retirou a solicitação de reunião extraordinária e concordou com a reunião ordinária do 
dia 01/04/21, com pauta única sobre a discussão e fi nalização do documento elabora-
do pela comissão. Cláudio Borges compartilhou sua preocupação em que o CME se 
manifeste favorável por meio de uma Nota sobre o Fechamento das Escolas Públicas 
(Estaduais) e Privadas, devido ao dramático quadro da Pandemia em nossa cidade. 
O Presidente concordou desde que o documento seja uma manifestação de apoio e 
não de confronto, que sejam analisados todos os parâmetros envolvidos, pois estamos 
vivendo situações inéditas. Solange Pozzuto e Professor Carlão Siqueira também re-
forçaram a necessidade desta Nota de apoio e esclarecimento. Ao fi nal da reunião, o 
Presidente abriu para os presentes conselheiros interessados em se candidatarem como 
representantes do CME no Fórum Municipal de Educação. Candidataram-se Flávia 
Guimarães, como titular e como suplente Sandra Fernandes, não havendo outros inte-
ressados o Presidente submeteu à aprovação dos membros dos conselhos e as mesmas 
foram eleitas por unanimidade. O Presidente agradeceu a presença e a participação de 
todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Renata Landucci Ortale, 
encerrei a presente lavra, que após aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente 
será publicada em Diário Ofi cial do Município. O link da gravação da reunião https://
drive.google.com/fi le/d/1L1ea4I_vlJbydECNIvBWhsPB1tL3SQKv/view
 

  

 PORTARIA SME Nº020, DE 31 DE MAIO DE 2021   
 O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º 
da Resolução SME/FUMEC nº 4, de 18 de julho de 2007, considerando a necessida-
de de desenvolvimento das disposições técnicas para a elaboração e composição de 
Edital de Chamamento Público, nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 
de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear servidores para compor a Comissão Técnica de Elaboração de Cha-
mamento Público, para o Processo Seletivo de Organizações da Sociedade Civil para 
celebração de parceria em regime de mútua cooperação, para a execução de Progra-
mas Complementares de Educação Especial por meio do Atendimento Educacional 
Especializado, AEE, e Serviços Complementares, aos alunos matriculados na rede 
pública regular, na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos, público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.
Art. 2º A Comissão Técnica de Elaboração de Chamamento Público de que trata o Art. 
1º será composta pelos seguintes servidores:
I - Adriana Carnielli de Lima Peternella, matrícula 124.785-9;

II - Dorine Matos Moreira de Albuquerque, matrícula 129.861-5;
III- Luis Carlos Fulan, matrícula 127.273-0;
IV - Márcia Helena Medina Dias, matrícula 119.685-5;
V - Maria Fernanda Buarraj, matrícula 132.675-9;
VI - Vera Lúcia Grein, matrícula 119.950-1.
Art. 3º A Coordenação dos trabalhos estará sob a responsabilidade do Coordenador da 
Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Convênios, do Depar-
tamento Financeiro da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 31 de maio de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  

 PORTARIA SME Nº021, DE 31 DE MAIO DE 2021   
 O Secretário Municipal de Educação no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º 
da Resolução SME/Fumec nº 4, de 18 de julho de 2007, com fundamento na Resolu-
ção CME nº 01, de 1° de março de 2018, na Resolução SME nº 07, de 12 de setembro 
de 2018 e considerando o Parecer da Comissão nomeada pela Portaria SME nº 31, de 
23 de abril de 2019, conforme consta no Protocolado nº 2018/10/39409,
RESOLVE:
Art. 1ºCredenciar e autorizar o funcionamento da escola privada de Educação Infantil 
CENTRO EDUCACIONAL ELIENAI LTDA, CNPJ nº 18.874.939/0002-21, fi lial, 
situada na rua Sertãozinho, nº 44, Jardim do Trevo, CEP 13040-006, na Cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo, abrangida pelo Sistema Municipal de Ensino de 
Campinas, para o atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade (creche e 
pré-escola).
Art. 2º Os responsáveis pela escola fi cam obrigados a manter o Projeto Pedagógico e o 
Regimento Escolar adequados às normas baixadas pelo Conselho Nacional de Educa-
ção, Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação zelará pelo fi el cumprimento das obriga-
ções assumidas em decorrência desta Portaria, nos termos da legislação vigente.
Art. 4ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 31 de maio de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 

 PORTARIA SME Nº022, DE 31 DE MAIO DE 2021   
 O Secretário Municipal de Educação,no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º 
da Resolução SME/FUMEC nº 4, de 18 de julho de 2007, considerando a Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que institui normas gerais para as parcerias entre 
a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua coo-
peração, para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco, mediante 
a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de tra-
balho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação, e conforme consta no Processo SEI/PMC.2021.00020964-15,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os seguintes servidores para comporem Comissão de Monitoramento 
e Avaliação das Parcerias entre a Administração Pública, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, e Organizações da Sociedade Civil:
I -Charles Durães Leite, matrícula nº 132.236-2;
II - Luciana Scharlack Correa, matrícula nº 123.759-4;
III - Luiz Roberto Marighetti, matrícula nº 119.675-8;
IV - Rosana Correia de Moura, matrícula nº 63.344-5; e
V - Vanda Cristina Moro Minini, matrícula nº 136.887-7.
Art. 2º Cabe à Comissão de que trata o Art. 1º desta portaria analisar e homologar o 
relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo 
de colaboração ou termo de fomento emitido pela administração pública, indepen-
dentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela 
Organização da Sociedade Civil.
Art. 3º O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de 
outros elementos, deverá conter:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 
benefício social obtido em razão da execução do objeto, com base nos indicadores 
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Orga-
nização da Sociedade Civil na prestação de contas, quando não for comprovado o 
alcance das metas e dos resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração 
ou de fomento; e
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 
âmbito da fi scalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que 
tomaram em decorrência dessas auditorias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Esta Portaria revoga a Portaria SME nº35, de 31de maio de 2019.
 

 Campinas, 31 de maio de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  


