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Festival Campinas de Teatro começa amanhã
A peça Família Terremoto (foto)
é um dos espetáculos que
serão apresentados no Castro
Mendes, dentro do Festival
Campinas de Teatro, que
começa nesta sexta-feira

ÚLTIMA PÁGINA

‘DOM’ inicia série sobre as ações  da Ciatec
Desenvolver tecnologia brasileira,
gerar empregos e economizar
divisas é uma das missões
que vêm sendo cumpridas pela
Ciatec, que é tema de série do
Diário Oficial, a partir de hoje

PÁGINA 3

ETE do Piçarrão eleva para 37ETE do Piçarrão eleva para 37 % % % % %% oo
esgoto tratado, a partir do dia 14

A Sanasa inaugura,
no dia 14 de julho,
aniversário dos 230 anos
de Campinas, a Estação de
Tratamento de Esgoto
(ETE) do Piçarrão, obra
que beneficiará mais de
200 mil pessoas e elevará
para 37% o total do
esgoto tratado do
Município, obedecendo ao
cronograma do Governo
Municipal em chegar, até
o final a gestão, a 70% do
esgoto tratado. A entrega
da ETE do Piçarrão faz
parte da programação de
julho dos 230 anos de
Campinas, que inclui
apresentações musicais.
No dia o Cortejo
dos 230 Anos percorrerá
pontos centrais do
Município, com parada
final no Marco Zero

PÁGINA 6

D
iv

u
lg

a
çã

o

A
rq

u
iv

o
-P

M
C

/R
o
b
e
rt

o
 D

e
 B

ia
si

Parlamento
Jovem festeja
os 230 anos

Emdec implanta
mini-rotatória
em Viracopos

Vicinais da Pedra
Branca e Santana
são reformadas

PÁGINA 5
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O Ambulatório Ouro
Verde começou a
atender, esta semana,
moradores da região
Sudoeste de Campinas
que utilizam a rede
municipal de saúde
e que necessitam de
prótese dentária. A
região era a única do
Município que ainda
não dispunha do serviço

PÁGINA 2 Usuário do CS Costa e Silva é atendido pelo programa: serviço agora está em toda a rede municipal

Próteses são
oferecidas para
todas as regiões

A ETE do Piçarrão, que será entregue no próximo dia 14: rumo à meta dos 70% de esgoto tratado no Município
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Serviço municipal de próteseServiço municipal de prótese
agora atende a todas as regiões

STEPHAN CAMPINEIRO

Em busca de novas al-

ternativas para garantir a

segurança no trânsito de

Campinas, a Empresa Mu-

nicipal de Desenvolvimen-

to de Campinas (Emdec)

começa hoje a utilizar um

novo dispositivo viário.

Trata-se de uma mini-rota-

tória, que será implantada

no cruzamento entre as

avenidas Albina Scaras-

satti Missio e Dr. André

Tozello, no Jardim Paraíso

de Viracopos.

De acordo com a Em-

dec, o fluxo de veículos

nesse cruzamento é bai-

xo, mas análises técnicas

realizadas pela empresa

constataram que o local

apresentava conflitos en-

TALITA EL KADRI

O ambulatório Ouro Verde

começou a atender, esta se-

mana, moradores da região

Sudoeste de Campinas que

utilizam a rede municipal de

saúde e que necessitam de

prótese dentária. Até o mo-

mento, o benefício estava

sendo oferecido na rede

municipal de saúde para

usuários das regiões Leste,

Noroeste, Sul e Norte e, a

partir da última terça-feira,

todas as regiões da cidade

estão sendo contempladas

com o serviço. A medida

atende a uma das indicações

apontadas no Orçamento

Participativo (OP) de 2003.

No primeiro dia de funcio-

namento, o ambulatório

Ouro Verde atendeu a onze

pessoas e outras onze espe-

ram pelo atendimento nesta

quinta-feira. O serviço na re-

gião Sudoeste vai dispor de

Unidade atende
usuários da região
Sudoeste, única
que ainda não
dispunha do serviço

DONIZETI VIEIRA

Trechos das estradas vi-

cinais do Santana e da Pe-

dra Branca (região Sul) es-

tão  recebendo melhorias

com recursos obtidos pelo

Consórcio Municipal Pró-

Estrada, que reúne esfor-

ços de cidades da região e

do Governo do Estado. Em

Campinas, o programa é

desenvolvido em conjunto

com a Secretaria Municipal

de Serviços Públicos e o

Grupo de Desenvolvimen-

to Rural (GDR).

O trabalho nessas es-

tradas vicinais, situadas na

área do bairro rural Pedra

Branca, atingiu aproxima-

damente quatro quilôme-

tros. Conforme a direção

da Administração Regional

6, responsável pelos servi-

Estradas da Pedra Branca e
do Santana recebem melhorias

ços de manutenção na

área, os trechos foram ni-

velados, tiveram os bura-

cos tapados e receberam

cascalho. O leito foi deixa-

do com as extremidades

em nível mais baixo, onde

foram mantidas valas para

receber as águas pluviais. 

Ao longo do trecho fo-

ram feitos recortes nas

valas para escoar a água

acumulada. Essa etapa de

trabalho teve início na se-

mana passada e estava

prevista para ser encerra-

da ontem, mas, se as má-

quinas não forem encami-

nhadas para outro local,

serão ainda mantidas nos

trechos até     esta sexta-

feira, dia 02 de junho.

 

Atribuição. Pelo Pró-

Estradas, o Governo do Es-

tado, por meio da Secreta-

ria Estadual de Agricultura,

fornece uma retro-escava-

deira, pá-carregadeira, tra-

tor de esteira, entre outros

equipamentos, e pessoal

para conduzi-los. O muni-

cípio integra a frente de

trabalho com máquinas

como rolo compactador e

funcionários para operá-

las. Além de Campinas,

participam do consórcio

as cidades de Valinhos, Itu-

peva, Vinhedo e Indaiatu-

ba. Antes, Itatiba também

participava do convênio. 

 De acordo com a Se-

cretaria de Serviços Públi-

cos, cada município inte-

grante do Pró-Estrada tem

uma cota anual de meses

para utilizar a equipe de

trabalho em estradas vici-

nais de sua área.

Emdec implanta mini-Emdec implanta mini-Emdec implanta mini-rotatóriarotatóriarotatória
no Jno Jno Jd. d.d. Paraíso de ViracoposParaíso de ViracoposParaíso de Viracopos

tre os veículos e, principal-

mente, desrespeito à sina-

lização de preferencial, fa-

tores que resultavam na

ocorrência de acidentes.

A utilização da mini-ro-

tatória possui grande efi-

cácia para a redução des-

ses acidentes, pois ordena

os deslocamentos e reduz

a velocidade dos veículos

no momento da aproxi-

mação de um cruzamento.

A mini-rotatória consiste

em um círculo rodeado por

tachões refletivos, comple-

mentado por placas com

setas de orientação e de

regulamentação de para-

da obrigatória em todas as

aproximações, pois a pre-

ferencial será sempre do

veículo que já estiver con-

tornando o cruzamento.

16 horas semanais para aten-

dimento à população, às ter-

ças-feiras e quintas-feiras.

Os usuários que precisa-

rem do serviço serão encami-

nhados pelos seus respecti-

vos centros de saúde para o

Complexo Ouro Verde de

acordo com as necessidades

elencadas pelas equipes de

referência. Segundo o coor-

denador municipal da área de

Saúde Bucal, Isamu

Marakami, são necessárias

cinco visitas ao dentista para

moldar, escolher os dentes,

provar e entregar a prótese fi-

nalizada. De acordo com ele,

no ambulatório Ouro Verde a

expectativa é de 22 atendi-

mentos a cada 5 semanas.

Conforme levantamento

da Secretaria de Saúde, de

2002, 58% da população de

Campinas com mais de 65

anos utilizam próteses na ar-

cada superior e 33% na arca-

da inferior. Também há uma

demanda reprimida, de pes-

soas que necessitam e não

têm acesso, de 33% da popu-

lação nesta faixa etária que

necessita de próteses superi-

or e de 41% que precisa de

prótese inferior. Paciente é atendido na Vila Costa e Silva: serviço no Ouro Verde começou esta semana
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Ciatec tem proposta de consolidarCiatec tem proposta de consolidarCiatec tem proposta de consolidar
Campinas como pólo tecnológico
Companhia
conta com 23
empresas que
atuam nas mais
diversas áreas

NATÁLIA PELOGGIA

Gerar, in-
vestir, fazer
nascer tecno-
logia e apos-
tar em novos
talentos, cuidando para
que novas empresas pos-
sam desenvolver produtos
e projetos com base tecno-
lógica, aqui mesmo em
Campinas. Incentivar, para
que os novos profissionais
entrem no mundo da pes-
quisa e que nele fiquem.
Desenvolver tecnologia bra-
sileira, gerar empregos e
economizar divisas. Com
este espírito, nasceu em
Campinas a Companhia do
Desenvolvimento do Pólo
de Alta Tecnologia (Ciatec),
empresa de economia mis-
ta que tem a Prefeitura de
Campinas com 99% de suas
ações. A partir de hoje, o Di-

ário Oficial vai publicar uma
série de matérias com as 23
empresas incubadas pela
Ciatec, sempre nas edições
de quarta, quinta e sexta-
feira. Em cada um dos dias,
sairá um perfil de cada uma
das empresas, o trabalho
que elas desenvolvem e a
importância, para o País, do
resultado desse trabalho.

Criada em 1985 por
meio de um decreto, a Cia-
tec é uma empresa que atua
em duas frentes, ambas vol-
tadas para a consolidação
de Campinas como pólo
tecnológico. A primeira de-
las é a coordenação da im-
plantação de empresas e or-
ganizações de pesquisa ci-
entífica e tecnológica nos
dois pólos de tecnologia de
Campinas – os Parques I e
II, que são áreas do Municí-
pio destinadas à instalação
deste tipo de empreendi-
mento.

A segunda função da Ci-
atec – ainda dentro do ob-
jetivo de gerar tecnologia –,
é a de fomentar o desenvol-
vimento e crescimento de
empresas de base tecnoló-
gica, 100% nacionais, que
são essencialmente com-

postas por profissionais
formados pelas universida-
des locais – com destaque
para a PUC-Campinas e
Unicamp –, e centros de
pesquisa. Para isso, existe o
Núcleo de Apoio ao Desen-
volvimento de Empresas
(Nade), que também pode
ser chamado simplesmente
de incubação de empresas
de base tecnológica.

Este programa tem como
característica dar apoio aos
profissionais que querem
desenvolver seus projetos
tecnológicos. A Ciatec abri-
ga as novas empresas em
sua sede, fornecendo, além
do espaço físico para insta-
lação do empreendimento,
água, energia elétrica, audi-
tório com equipamento
multimídia, sala de reuniões,
serviço reprográfico e de im-
pressão, acesso  à internet
rápida e assessoria empre-
sarial. A Ciatec incentiva
também os incubados a par-
ticipar de feiras, congressos
e projetos de captação de
recursos.

Atualmente, a Ciatec
mantém 23 empresas resi-
dentes no Nade, que atuam
nas mais diversas áreas
como informática, compo-
nentes eletrônicos, alimen-
tos e produtos naturais, mé-
dico-odontológicos, entre
outros (veja quadro). Também
está instalada, como proje-
to piloto, nas dependênci-
as da Ciatec, o projeto Boti-
ca da Família, vinculado à
Secretaria Municipal de
Saúde.   O projeto Botica da
Família é uma iniciativa para
a realização de todas as
etapas do processo de pro-
dução de medicamentos
homeoterápicos e fitoterá-
picos, envolvendo desde a
pesquisa, desenvolvimento
de metodologias analíticas,
até a formulação, manipu-
lação, produção e controle
de qualidade.

Este conjunto de empre-
sas gera 120 empregos di-
retos, com profissionais de
alta qualificação, a maioria
composta de pesquisado-
res e empreendedores
oriundos das universidades
e centros de pesquisa lo-
cais. Ainda de acordo com
a Ciatec, os incubados ge-
ram mais 250 em pregos in-
diretos, com a contratação
de serviços terceirizados.

Outra frente de trabalho
da Ciatec são os pólos de alta

tecnologia. Campinas vem se
consolidando nos últimos 20
anos como reconhecido cen-

tro de indústrias de base tec-
nológica e de concentração
de unidades de pesquisa. A

instalação, desde os anos 80,
no Município e na região, de
diversas empresas especiali-

zadas em tecnologia, inclusi-
ve de capital estrangeiro, atu-
ando principalmente nos se-

tores de telecomunicações,
informática, micro-eletrônica,
optoeletrônica e química

fina, além das empresas de
pequeno e médio portes for-
necedoras de insumos, com-

ponentes, partes, peças e ser-
viços fez com que Campinas
crescesse neste setor, tornan-

do a cidade uma referência
em inovação tecnológica e
pesquisa.

Estas empresas e cen-
tros de pesquisa estão ins-
talados de forma dispersa

em Campinas e região. É o
que ficou conhecido como
Pólo de Alta Tecnologia.
Dentro dele, a cidade prevê
o desenvolvimento de dois
parques tecnológicos, que
são áreas destinadas exclu-
sivamente à instalação de
indústrias deste tipo.

Alta tecnologia
é outra frente
de trabalho

A Ciatec tem como priori-
dade ampliar o número de
empresas incubadas, dentro
do conceito de alta tecnolo-
gia e, em breve, criar e apoiar
um novo conceito de incuba-
das, mudando os empreen-
dimentos-alvo. Neste contex-
to, serão enquadradas as em-
presas com tecnologia inova-
dora e de alto interesse para
a população e o Município.
Esta nova abordagem está
prevista para ser implantada
no próximo edital para a es-
colha de novas empresas. A
idéia é buscar maior interação
das empresas incubadas com
as demandas do setor públi-
co, que proporcionem me-
lhorias na qualidade de vida.

A CIATEC E A INCUBAÇÃO DE EMPRESAS Objetivo é criar
novo conceito
de incubadas

Que tipo de empreendimento é incubado?
O Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Empresas (Nade), da Ciatec, englo-

ba exclusivamente as empresas com características tecnológicas. Os profissi-

onais que têm algum projeto para ser desenvolvido e querem começar neste

ramo mas não tem o capital para investir podem ser incubados pela Ciatec.

Como os empreendimentos são escolhidos?
Os empreendimentos que são beneficiados pelo Nade são escolhidos por

intermédio de um processo de seleção, publicado em edital, o que geralmente

é feito duas vez por ano. Para participar do programa, os interessados devem

apresentar o projeto que pretendem desenvolver e o curriculum das pessoas

que vão trabalhar na empresa. Com base nos dados fornecidos pelos candida-

tos, a Ciatec analisa os projetos e aprova ou não a incubação. Na escolha das

empresas, é levada em consideração a viabilidade tecnológica, econômica do

projeto e a importância dele para o Município e a população. Segundo a

direção da Ciatec, a idéia é que os incubados tenham entre seus objetivos o

desenvolvimento do Município e região e do País.

O que a Ciatec oferece ao empreendedor?
Os benefícios oferecidos pela Ciatec são espaço físico para instalação do

empreendimento, água, energia elétrica, auditório com equipamento multimí-

dia, sala de reuniões, serviço reprográfico e de impressão, acesso à internet

rápida e assessoria empresarial; orientação e incentivo para participar de

projetos de captação de recursos junto a órgãos de fomento ao desenvolvi-

mento tecnológico, como CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Ci-

entífico e Tecnológico), Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de São Paulo) e Finep (Financiadora de Estudos e Projetos); apoio para parti-

cipar de feiras e congressos, onde produtos possam ser mostrados. Os incu-

bados ainda participam de cursos de treinamento oferecidos pela Ciatec, em

parceira com o Sebrae e suporte na venda de seus produtos. As empresas

podem ficar incubadas por até três anos.

Ciatec: incentivo do poder público ao desenvolvimento tecnológico

EMPRESAS INCUBADAS PELA CIATEC

Fissore – Consultoria e Assessoria Técnico Científica (automação e com-
ponentes eletrônicos; microssensores e circuitos híbridos) ; Sterlily Plasma
Indústria e Comércio Ltda. (automação; controlador de esterilização em
estufas, fermentadores e liofilizadores); Provitro Biotecnologia (biotecnologia;
mudas de plantas ornamentais através de processo que garante alta produtivi-
dade e qualidade dos produtos); Conceptia Consulting Ltda. (software; solu-
ções em e-business); HSS Sistemas Digitais (eletrônica industrial; serviços em
microprocessadores); Ecosigma Soluções Integradas em Gestão de Meio
Ambiente  (gestão ambiental; projetos para o meio ambiente); Naturalabor
Análises e Pesquisas (alimentos e produtos naturais, própolis e outros); Live
Sticker Comércio e Serviços - Livemedia (software; produtos para e-busi-
ness); Netwire Consultoria em Informática  (informática, serviços em redes
locais “wireless”); Dextra Soluções em Informática (software; nova platafor-
ma de software para associar computadores); Collaborative Operacional
Systems Serviços e Informática (informática, produtos e serviços com sof-
tware livre); Tempo Soluções em Informática (software; produtos eletrônicos
para entretenimento); 7 Luas Comunicação e Design(computação gráfica;
serviços e produtos multimídia); E9 Tecnologia e Inovação (software; redes
privadas); Des Affaires (treinamento; ensino via internet); Kaffa Software Con-
sulting (software e serviços); Scienex (eletrônica de potência); GGDent (equipa-
mentos médico-odontológicos); Versis (automação); Probion Produtos Bi-
otecnológicos (biotecnologia); Saggita (qualidade de software); Hytron (ener-
gias alternativas; hidrogênio) e Acquar (controle de qualidade do ar, refrigera-
ção, esterilização)
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A Secretaria de Educa-

ção de Campinas divulga

hoje no Diário Oficial a lista

com a classificação de pro-

fissionais inscritos no ca-

dastro aberto para profes-

sores substitutos. Cerca de

nove mil profissionais com

habilitação de professor

inscreveram-se para suprir

eventuais necessidades de

substituições de professo-

res nas escolas e creches

municipais, previstas em

lei. Os profissionais que dis-

cordarem dos resultados

da classificação poderão

apresentar recurso nesta

quinta e sexta-feiras, das 8

às 17 horas no Núcleo de

Ação Descentralizada Sul,

que fica na rua Pastor Cíce-

ro Canuto de Lima, nº 401,

no Parque Itália (próximo ao

Túnel).

O objetivo principal do

cadastro é criar um banco

de profissionais habilitados

VALÉRIA SALEK

Nesta quarta-feira, o  3ª

Escola Viva... Presente! –

Presente para Campinas

parou o Largo do Rosário

com as Fanfarras das esco-

las da Rede Municipal de

Ensino. As apresentações

começaram às 12h15 e

prosseguiram até as 13h30.

A Emef Maria Pavannatti

Fávaro foi a primeira a su-

bir no palco. Com um vasto

repertório de clássicos da

música popular brasileira –

como, por exemplo,  Asa

Branca, de Luiz Gonzaga e

Humberto Teixeira –, a fan-

farra atraiu a atenção de

quem passava pelo Largo

do Rosário. As pessoas se

concentraram ao redor do

grupo de alunos e perma-

neceram até o final da apre-

sentação.

A Cemei Matilde Azeve-

do Setúbal, com um grupo

Educação publica lista de professores para substituiçãoEducação publica lista de professores para substituiçãoEducação publica lista de professores para substituição

e que até então eram chama-

dos a partir da lista de classi-

ficação do concurso público

de 2000, em caráter temporá-

rio, para substituir professo-

res. O prazo legal do último

concurso, realizado no gover-

no anterior, expirou no último

dia 29, não cabendo mais

prorrogação.

O número de inscritos no

cadastro superou em 66% a

expectativa inicial, algo próxi-

mo de 6 mil inscrições. Se-

Fanfarras e teatro do Escola VivaFanfarras e teatro do Escola Viva
disputam a atenção no Rosário
Programação das
atividades que reúnem
15 mil alunos da rede
municipal prossegue
nesta quinta-feira

de alunos de 2 a 3 anos, foi

a segunda a se apresentar.

O grupo de crianças dançou

duas músicas, mas foi o Te-

atrinho de Passarinhos, o

último número da escola,

que arrancou mais sorrisos

e aplausos da platéia.

A Fanfarra da Emef Pro-

fa. Anália Ferraz de Costa

Couto deu graça às ativida-

des com suas bailarinas, cri-

anças de 1ª à 4ª séries, que

se apresentavam no palco

enquanto a fanfarra fazia o

seu número. Para encerrar o

terceiro dia de apresenta-

ções do 3ª Escola Viva, os

alunos da Emef Elza Pelle-

grini de Aguiar cantaram a

favor da preservação do

meio ambiente, clamando

pela proteção da mesma.

A programação da 3ª Es-

cola Viva continua nesta

quinta-feira, no Largo do

Rosário, a partir das 9 ho-

ras, com apresentações do

meio dia às 13h. Ao longo

do dia, quem passar pelo

Largo do Rosário poderá

participar das oficinas ou

conferir de perto os traba-

lhos de clunos e educado-

res das escolas municipais

de Campinas.

Hoje
12h – Teatro – Cemei Profa. Sônia
Maria Alves Castro Perez
12h – Coral – Emef Elza Pellegrini de
Aguiar
12h30 – Dança – Arca de Noé - Caic
Prof. Zeferino Vaz
13h – Coral de Línguas de Sinais -
Caic – Prof. Zeferino Vaz
 
Amanhã
12h – Folguedo Folclórico - Emei Es-
perança do Amanhã
12h15 – Projeto Escola é Nossa
13h30 – Danças: Linda Rosa Juvenil,
Flor de Maravilha, Chico Bento,
Cowboy do Amor - Cemei Dr. Roberto
Telles Sampaio
9h – Fanfarra - Emef Lourenço
Bellocchio
12h30 – Dança de Rua - Emef Louren-
ço Belocchio
 
Sábado às 13 horas
Abertura Oficial do Evento
Apresentação de Dança - Emef Geny
Rodrigues
Projeto Escola É Nossa
Apresentação de Dança - Emef Geny
Rodriguez
Mary  Poppins (Prodança Criança
Escola) - Emef Francisco Pônzio So-
brinho

Local: Largo do Rosário, Centro

PROGRAMAÇÃO

gundo a assessora de Gestão

de Pessoal da Secretaria de

Educação, Rosângela de As-

sis, mais de 9.000 se inscre-

veram para substituição de

professores de educação in-

fantil, ensino fundamental,

educação especial, inglês,

espanhol, educação, rela-

ções econômicas e tecno-

logia, além das disciplinas

de história, geografia, e

matemática.

Pela lei é possível cha-

mar professores substitu-

tos, com contratos tempo-

rários, em casos de licença

saúde, licença-gestante, li-

cença-prêmio e licenças

sem vencimento. Após o

fim da vigência do concur-

so também os cargos va-

gos por aposentadoria,

exoneração ou morte, po-

derão ser preenchidos

com professores substitu-

tos para que não haja pre-

juízo aos alunos, nem ao

cumprimento dos 200 dias

letivos. A lista com a classi-

ficação final dos profissio-

nais inscritos será  publi-

cada no próximo dia 8 de

julho, no Diário Oficial do

Município.

Sala de aula sempre com professor: cadastro vai funcionar como banco de profissionais
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Fanfarra municipal ensaia na quadra da escola: música mudou o cotidiano no centro da cidade
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Abrinq entrega no Senado Abrinq entrega no SenadoAbrinq entrega no Senado o oo seloseloselo
de ‘Prefeita Amiga da Criança’
1.542 prefeituras
se inscreveram ao
programa; Prefeitura
passou pelas três
fases de seleção

Cuidado com crianças e adolescentes foi reconhecido pela Abrinq: trabalho intersetorial

PALOMA LOPES

A Câmara

Municipal de

C a m p i n a s

realizou on-

tem uma ses-

são comemorativa aos 230

anos de Campinas com os

participantes do Programa

Parlamento Jovem. O even-

to, que ocorreu no plenário

da Casa, contou com a par-

ticipação de representan-

tes do Legislativo, Coorde-

nadoria da Juventude e se-

cretarias de Educação e

Cultura, Esportes e Turismo

(SMCET).

Os jovens vereadores

assistiram a uma palestra

sobre a história do Muni-

cípio ministrada por Mirza

Pellicciotta, historiadora e

coordenadora do Departa-

mento de Turismo da

SMCET. “Temos a necessi-

dade de conhecer profun-

damente Campinas, afi-

nal, a história de uma ci-

dade é também a história

da busca permanente por

soluções e respostas para

as dificuldades que vão sur-

gindo”, diz ela.

O mandato dos 33 estu-

dantes do Ensino Funda-

mental, que teve a duração

de dois meses, encerraria

ontem, uma vez que no se-

gundo semestre serão os

estudantes do Ensino Mé-

dio que participarão do dia-

a-dia do Legislativo Munici-

pal. Maycon Soldan, repre-

sentante da Coordenadoria

da Juventude, informou, no

entanto, que os jovens con-

Câmara homenageia a cidade com Parlamento Jovem
tinuarão freqüentando a

Câmara mensalmente.

O Programa Parlamento

Jovem, de acordo com Sol-

dan, foi uma “experiência

única” para os estudantes.

“A proposta do programa

vai de encontro com o tra-

balho que realizamos na

Coordenadoria da Juventu-

de, incentivando o jovem a

ser protagonista de sua

própria história”, ressaltou

o representante da Coor-

denadoria da Juventude.

No Parlamento Jovem,

os 33 vereadores, alunos

de 7ª e 8ª séries, freqüen-

taram semanalmente as

sessões ordinárias para a

discussão e a votação de

seus próprios projetos.

Além de reivindicar me-

lhorias para sua comunida-

de, os estudantes torna-

ram-se porta-vozes de seu

bairro e  escola. “Somos o

futuro de amanhã, por isso

temos que participar da

vida política do Municí-

pio”, disse Renata Alves

da Costa, 15 anos.

BILL SOUZA

Ações intersetoriais para

o atendimento integral da

criança e do adolescente ga-

rantiram a Campinas o selo

da Fundação Abrinq “Prefei-

ta Amiga da Criança”. O selo

foi entregue à prefeita mu-

nicipal Izalene Tiene duran-

te evento realizado ontem

no Plenário Petrônio Porte-

la, no Senado Federal.

Além de Campinas, outros

125 municípios brasileiros

foram contemplados com o

Selo da Fundação Abrinq

(Associação Brasileira dos

Fabricantes de Brinquedos).

O Governo Municipal de-

senvolve uma série de pro-

jetos e ações que envolvem

não só os agentes públicos

e servidores e servidoras da

Prefeitura, mas também os

Conselhos Municipais e as

Organizações Não-Gover-

namentais (ONGs) que são

parceiras nos programas e

projetos desenvolvidos.

Os programas apresen-

tados pelo Município à

Fundação Abrinq envol-

vem as secretarias de Saú-

de; Educação; Assistência

Social; Cultura, Esportes e

Turismo; e Finanças; as co-

ordenadorias da Juventude;

dos Assuntos da Comuni-

dade Negra; e da Mulher;

além do Conselho Munici-

pal de Defesa da Criança e

do Adolescente (CMDCA) e

dos Conselhos Tutelares –

que participam da elabora-

ção e acompanhamento

das ações.

Seleção. A concessão

do Selo da Fundação

Abrinq é o resultado do

processo de acompanha-

mento e avaliação de

1.542 prefeituras que se

inscreveram no programa

em 2001. Desde então,

Campinas passou por três

fases de seleção.

Do conjunto dos 126

municípios premiados com

o selo “Prefeito Amigo da

Criança”, quatro são da re-

gião Centro-Oeste, 30 da

Nordeste, seis da Norte, 58

da Sudeste e 28 da Sul que,

juntos, concentram uma

população de 12,4 milhões

de habitantes entre 0 e 19

anos.

A Fundação Abrinq é

uma organização sem fins

lucrativos que tem como

objetivo promover a defesa

dos direitos e o exercício da

cidadania da criança e do

adolescente.

 

 

PROGRAMAS

Criando Rede de Esperança

Rede integra serviços para

atender crianças e adolescentes

que vivem nas ruas, muitos usando

drogas, para promover sua

recuperação e possibilitar a

inclusão na sociedade

Quebrando o silêncio

Comitê permanente de defesa da

criança e do adolescente com

profissionais capacitados para

acolher e cuidar das vítimas e

familiares da violência doméstica

Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil (PETI)

Atendimento das famílias de

crianças que trabalham,

fornecendo orientação e

complementação de renda para

incentivar a erradicação do

trabalho infantil

Escola Viva

Novas creches e ampliação de

vagas por meio da otimização das

escolas existentes, dando

condições a 4,5 mil crianças

para freqüentar a escola

Construindo Novas Histórias

Atendimento adequado ao jovem

em conflito com a lei, garantindo a

eles novas possibilidades de vida

Ceprocamp (Centro de

Educação Profissional de

Campinas - Antonio da

Costa Santos)

Profissionalização do jovem

cidadão para possibilitar sua

inserção no mercado de trabalho

Protegendo a Vida

Rede de cuidados e proteção

para diminuir o alto índice de

homicídios entre adolescentes

Crescer Antes

Programa de orientação sexual

nas escolas para que as

adolescentes tenham condições

de adiar a primeira gravidez
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Entrega de ETE do Piçarrão, debatesEntrega de ETE do Piçarrão, debates
e shows marcam 230 anos da cidade
Com Estação de
Tratamento de
Esgoto, Município
já chega a 37%
do esgoto tratado

LAYZA PORTES

A Prefeitu-
ra prepara,
entre o perío-
do de 1º a 31
de julho, uma
série de atividades para os
230 anos do Município, que
serão completados no dia 14
de julho. A população pode-
rá ver e ouvir artistas como
Antonio Nóbrega, o grupo
Ira!, e, para o dia do aniversá-
rio de Campinas, um show da
banda Cidade Negra, na Es-
tação Cultura. As apresenta-
ções musicais são alguns dos
presentes que a cidade rece-
be de empresas e parceiros
como Infraero, TIM e a rede
de supermercados Pão de
Açúcar. Nesta edição do Diá-

rio Oficial do Município, o Gover-
no Democrático e Popular
publica, nas duas páginas se-
guintes, o quadro com a pro-
gramação de eventos para a
festividade.

Entre os principais even-
tos, ainda no dia 14 de julho,
a Sanasa inaugura a Estação
de Tratamento de Esgoto
(ETE) do Piçarrão, obra que
beneficiará mais de 200 mil
pessoas.

Também faz parte da pro-
posta da Comissão Organi-
zadora dos festejos dos 230
anos, atividades que promo-
vam o lazer e promovam, de
alguma forma, o resgate de
parte da história da cidade.

No próximo dia 13, uma
terça-feira, a Secretaria Muni-
cipal de Cultura, Esportes e
Turismo (SMCET), por meio
do Departamento de Turis-
mo, prepara o Cortejo dos
230 anos, uma caminhada
com início na Estação Cultu-
ra e que percorrerá pontos
centrais do Município, pas-
sando pelo Museu da Cida-
de, Avenidas Campos Salles,
Francisco Glicério e, com pa-
rada final, na Praça do Marco
Zero. “Na caminhada, as pes-
soas receberão mapas expli-
cando um pouco mais dos lo-
cais por onde estão passan-
do”, revela Sônia Fardin, di-
retora do Departamento.

 

Desde fevereiro deste ano,
o Governo Municipal prepara
atividades, mês a mês, que
atendam o calendário e mar-
quem os 230 anos do Municí-
pio. Dividido em temáticas, a
programação do aniversário
de Campinas já abordou li-
nhas como “território e meio
ambiente”, “trabalhadores e
trabalhadoras”, “luta pela de-
mocracia” e “mulheres”.

Comemorações acontecem desde o início do ano
Além das festividades, o

aniversário de Campinas
também será lembrado com
eventos que promovam a
discussão e a reflexão. Para
a próxima segunda-feira, dia
5, acontece o Seminário so-
bre o novo Plano Diretor, às
19h, na sala azul do Gabine-
te. Já entre os dias 13 e 14,
acontece o Seminário Poder
Local, Autonomia e Partici-

pação Popular da Rede Mer-
cocidades, no Hotel Nacio-
nal INN.

O mês de julho será co-
memorado com uma pro-
gramação especial na Rádio
Educativa (101.9FM) que,
junto com o Município, tam-
bém comemora o seu ani-
versário. No que se refere à
programação musical, a
Educativa prepara para o dia

14 de julho, das 6h às 0h,
uma programação musical
composta somente por com-
positores, músicos e intér-
pretes da cidade.

O jornalismo da emissora
também contará com pro-
gramação especial, entre os
dias 12 e 16, com uma série
de entrevistas que traçarão
perspectivas para uma Cam-
pinas a longo prazo.

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Piçarrão: obra vai beneficiar mais de 200 mil pessoas

Estação Cultura será ponto de partida para o Cortejo dos 230 anos: caminhada vai percorrer pontos centrais da cidade
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LEI Nº 12013 DE 30 DE JUNHO DE 2004
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADOTAR O PROGRAMA DE

COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A Câmara Municipal aprovou e eu Prefeita do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica por esta Lei autorizado o Chefe do Executivo Municipal a implantar o programa de Combate à
Violência Doméstica, objetivando a implantação de sistemas adequados e eficazes no que se refere à prevenção
e intervenção nas políticas e ações voltadas ao desenvolvimento social da criança e do adolescente e de suas
famílias.

Art. 2º - Fica autorizada a criação de uma rede de atendimento formada por uma equipe multidisciplinar
especializada na área da violência doméstica envolvendo as Secretarias Municipal de Saúde, Educação, Cultura,
Esportes e Turismo, bem como a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando a elaboração de propostas
de prevenção e intervenção nas famílias que necessitarem.
Parágrafo único – A prevenção dar-se-á em três níveis, a saber:
I – Primário: elaboração de estratégia dirigida ao conjunto da população num esforço para reduzir a incidência
ou o índice de ocorrência de novos casos de violência doméstica, onde inclua programas específicos de:
a) pré-natal – que abordem a temática da violência doméstica e reforcem os vínculos entre pais e filhos;
b) orientação familiar e apoio para pais e/ou responsáveis;
c) capacitação e assessoria aos Conselheiros Tutelares;
d) treinamento e capacitação voltado aos profissionais das áreas sociais e das secretarias citadas no caput
deste artigo;
e) inclusão nas escolas municipais de módulos pedagógicos sobre a violência doméstica nos currículos, de
forma a envolver a criança, o adolescente e a comunidade escolar na discussão e reflexão sobre esta temática,
na busca de solução para sua própria unidade;
f) sensibilização, desenvolvimento e execução de campanhas educativas publicitárias, através dos meios de
comunicação, palestras, debates e outros meios de abordagem da violência doméstica que se fizerem
necessários;
g) incentivo à produção e/ou aquisição de material técnico sobre este tema, de modo a formar acervo acessível
à comunidade;
f) formação de banco de dados sobre a situação da violência doméstica neste Município, informatizando as
informações e agilizando o diagnóstico e o prognóstico.
II – Secundário: deverá envolver o atendimento da população de risco e um trabalho que inclua:
a) visitação domiciliar para promover cuidados médico-sociais aos pais do grupo de risco;
b) subsídio através de auxílio material às famílias do grupo de risco;
c) reavaliação do atendimento já existente, adequando-o à realidade da demanda e ampliação do atendimento,
com especial atenção às crianças e famílias em situação de risco.
III – Terciário: desenvolvimento de atendimento dirigido aos indivíduos agressores ou vítimas, visando
reduzir as conseqüências adversas da violência doméstica, com a implantação de abrigos para mulheres e
seus filhos, dotado de toda a infra-estrutura necessária ao bom atendimento das mesmas, com pessoal
especializado.

Art. 3º - Para implementar este Programa de Combate à Violência Doméstica, o Executivo Municipal poderá
firmar convênio e/ou parcerias com entidades governamentais e não-governamentais, inclusive com repasse
de recursos financeiros e/ou cessão de pessoal.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas 30 de junho de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT. 04/08/2437
autoria: ex-vereador Jonas Donizette

LEI Nº 12014 DE 30 DE JUNHO DE 2004
CRIA O “PROJETO LOCALIZANDO A VIZINHANÇA” NOS ABRIGOS DE ÔNIBUS DO

MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Câmara Municipal aprovou e eu Prefeita do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Campinas a instalar, nos abrigos de ônibus, mapa da
região de vizinhança correspondente, com a finalidade de orientar a localização dos usuários do sistema de
transporte coletivo.
Parágrafo único: A escala e a área de abrangência compreendida nos mapas serão definidas pelo órgão
municipal competente.

Art. 2º- O “display” para a colocação do mapa da região de vizinhança poderá conter publicidade.

Art. 3º - Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e editar normas complementares
necessárias à execução da presente lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas 30 de junho de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT. 04/08/2487
autoria: Vereadora Delegada Teresinha.

LEI Nº 12015 DE 30 DE JUNHO DE 2004
ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI Nº 3.514, DE 13 DE OUTUBRO DE 1966, QUE “DECLARA

ÓRGÃO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL O EXTERNATO SÃO JOÃO”
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - O artigo 1º da Lei nº 3.514, de 13 de outubro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado Órgão de Utilidade Pública Municipal a Obra Social São João Bosco de Campinas.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas 30 de junho de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT 04/08/2489
Autoria: Vereador Angelo Barreto.

LEI COMPLEMENTAR Nº 10 DE 30 DE JUNHO DE 2004
CRIA E ORGANIZA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

CAMPINAS – CAMPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeita do município de Campinas, sanciono a seguinte lei complementar:

Art. 1º Fica criado, como órgão descentralizado da Administração Pública Municipal, o Instituto de Previdência
Social do Município de Campinas - CAMPREV, com personalidade jurídica própria, de natureza autárquica,
com patrimônio e administração autônomos, que atuará, na forma e nos limites estabelecidos na lei federal
que trata das normas gerais dos regimes próprios dos servidores públicos.
Parágrafo Único. O CAMPREV tem como sede a cidade de Campinas.

TÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO

MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV
CAPÍTULO I

DA FINALIDADE E SEDE
Art. 2º O CAMPREV atenderá aos seguintes objetivos:
I - captação e formação de um patrimônio de ativos financeiros de co-participação entre os patrocinadores e
os participantes;
II- administração de recursos e sua aplicação visando ao incremento e à elevação das reservas técnicas;
III - gerenciamento dos recursos repassados para o custeio das folhas de pagamento dos servidores municipais
que passarem à inatividade;

IV - análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários;
V - pagamento da folha dos pensionistas e inativos abrangidos por esta Lei, assim como dos demais benefícios
previdenciários previstos em lei.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 3º Compõem a estrutura administrativa do CAMPREV, os seguintes órgãos:
I - Conselho Municipal de Previdência;
II - Diretoria Executiva, com sua estrutura organizacional;
III - Conselho Fiscal;
IV - Junta de Recursos.

SEÇÃO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Art. 4º O Conselho Municipal de Previdência Social do Município de Campinas será composto por 12 (doze)
membros titulares, sendo:
I - 7 (sete) membros eleitos pelos servidores, sendo 05 (cinco) representando os ativos, escolhidos entre seus
pares e 02 (dois) representando os inativos, escolhidos entre seus pares;
II - 2 (dois) membros indicados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;
III - 2 (dois) membros indicados pelo Poder Legislativo Municipal, sendo necessariamente, contribuintes do
CAMPREV;”
IV - 1 (um) membro indicado pela sociedade civil, a convite do Poder Executivo.
§ 1º Os membros titulares do Conselho Municipal de Previdência escolherão entre si o seu Presidente e Vice-
Presidente, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.
§ 2º O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente durante seus afastamentos.
§ 3º Os mandatos dos membros do Conselho Municipal de Previdência terão a duração de 04 (quatro) anos,
não coincidentes com o período de duração dos mandatos dos cargos eletivos dos Poderes Executivo e
Legislativo Municipais, permitida a sua recondução por uma única vez.
§ 4º Não poderão ser indicados ou eleitos servidores que estejam em estágio probatório.
§ 5° Não poderá ser indicado pela sociedade civil servidor público municipal.
§ 6º Os membros indicados pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pela sociedade civil
e 04 (quatro) dos membros eleitos deverão, para a posse no cargo, comprovar experiência
técnica ou formação universitária, nas áreas de seguridade, administração, economia, finanças,
contabilidade ou direito.
§ 7º Os suplentes dos servidores ativos e inativos serão os imediatamente mais votados no
processo eleitoral que elegeu os membros titulares, observado o disposto no regimento interno.

Art. 5º Compete ao Conselho Municipal de Previdência:
I - aprovar a política de investimentos, alienacão de bens e a proposta orçamentária anual, bem como suas
respectivas alterações, elaboradas pela Diretoria do CAMPREV;
II - aprovar a contratação de instituição financeira privada ou pública que se encarregará da administração da
carteira de investimentos do CAMPREV por proposta da Diretoria, respeitando os princípios da qualidade e
da fiel observância dos procedimentos internos, assegurando total transparência na alocação e administração
dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas da Entidade, respeitada a legislação pertinente a licitações
e contratos administrativos;
III - aprovar a contratação de consultoria externa técnica para desenvolvimento de serviços técnicos
especializados necessários ao CAMPREV, com indicação da Diretoria, respeitada a legislação pertinente a
licitações e contratos administrativos;
IV - funcionar como órgão de aconselhamento à Diretoria do CAMPREV nas questões por ela suscitadas;
V - aprovar a celebração de convênios para prestação de serviços, quando integrados ao elenco de atividades
a serem desenvolvidas pelo CAMPREV;
VI - proceder à aprovação das avaliações atuariais e auditorias contábeis anuais encaminhadas pela Diretoria
do CAMPREV;
VII - elaborar seu regimento interno;
VIII - resolver os casos omissos ou que lhes for encaminhados pelo Diretor Presidente;
IX - deliberar sobre o preenchimento das vagas do quadro permanente de pessoal e dos cargos de livre
provimento solicitados pela Diretoria Executiva;
X - deliberar sobre os cursos de capacitação necessários para o desempenho das funções do Diretor
Administrativo e do Diretor Previdenciário.
§ 1º Cada membro do Conselho Municipal de Previdência será remunerado com 100 (cem) unidades de
referência fiscal do Município de Campinas, por reunião de que participar.
§ 2º As reuniões do Conselho Municipal de Previdência realizar-se-ão:
I - ordinariamente, uma vez por mês; ou
II - extraordinariamente, desde que haja convocação prévia pelo Presidente do Conselho ou mediante solicitação
do Diretor Presidente do CAMPREV.
§ 3º O conselheiro perderá o mandato, assumindo o conselheiro suplente, nas seguintes condições:
I - faltar a mais de 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem justa causa;
II - deixar de declarar os impedimentos previstos no Regimento Interno;
III - tiver a decisão de perda de mandato decretada em processo administrativo;
IV - nas condições previstas no artigo 181 desta lei

SEÇÃO II
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 6º A Diretoria Executiva, órgão responsável pela direção, gerenciamento e administração do CAMPREV,
compõe-se de:
I - 1 (um) Diretor Presidente;
II - 1 (um) Diretor Financeiro;
III - 1(um) Diretor Administrativo;
IV - 1 (um) Diretor Previdenciário.
§ 1º O Diretor Presidente será de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, escolhido dentre os
servidores segurados.
§ 2º Os integrantes das Diretorias Financeira, Administrativa e Previdenciária serão nomeados dentre os
servidores participantes, da administração direta, suas autarquias e fundações públicas e da Câmara Municipal,
através de eleição direta, em atendimento à lei federal que trata das normas gerais dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos.
§ 3º É requisito para ocupar os cargos de diretor referidos nos incisos deste artigo, ter, no mínimo, 10 (dez)
anos de contribuição ao regime próprio de previdência social do Município de Campinas ou à Caixa de
Previdência da Câmara Municipal.
§ 4º Os Diretores Administrativo e Previdenciário que não tiverem experiência comprovada nas áreas específicas
serão submetidos, no início do mandato, a curso de capacitação custeado pelo CAMPREV, mediante aprovação
do Conselho Municipal de Previdência.
§ 5º Compete ao CAMPREV o pagamento da remuneração da sua Diretoria e de seus
servidores, nos casos de opção nesse sentido.
§ 6º O Diretor Presidente e o Diretor Financeiro deverão obrigatoriamente ter experiência comprovada na
área e formação superior, preferencialmente em Administração, Finanças, Economia, Contabilidade, Ciências
Atuariais ou Seguridade.
§ 7º Os mandatos dos membros da Diretoria Executiva, excetuando-se o Diretor Presidente, terão duração de
04 (quatro) anos, não coincidentes com o período de duração dos mandatos dos cargos eletivos dos Poderes
Executivo e Legislativo Municipais.
§ 8º Conforme dispuser o Regimento Interno do CAMPREV, as matérias de competência própria das diretorias
que extrapolarem o limite de alçada destas estarão sujeitas a decisão, por maioria simples, do colegiado
formado pelo Diretor Presidente do CAMPREV e pelos Diretores Financeiro, Administrativo e de Previdência
e pelo Presidente do Conselho Municipal de Previdência.
§ 9º No caso de férias, licença ou impedimento do Diretor Presidente, assumirá interina e cumulativamente,
o Diretor Financeiro, percebendo exclusivamente os vencimentos do cargo de origem.
§ 10 No caso de férias, licença ou impedimento dos Diretores Financeiro, Administrativo e de Previdência,
responderá interina e cumulativamente, o Diretor Presidente percebendo exclusivamente os vencimentos do
cargo de origem.
§ 11 Quando o afastamento do titular ultrapassar 60 dias, assumirá em definitivo o suplente de cada cargo,
devendo ser indicado o candidato imediatamente mais votado.
§ 12 Os servidores ocupantes dos cargos de Presidente, Diretor Financeiro, Administrativo e
de Previdência, serão afastados do cargo, respeitada a opção quanto à percepção dos
vencimentos conforme § 4º, de que são detentores junto à Administração Direta, Indireta e
da Câmara Municipal, sendo o tempo de serviço prestado junto ao CAMPREV contado para
todos os efeitos legais, inclusive para promoção na carreira.
§ 13 Os servidores inativos que ocuparem os cargos de Presidente, Diretor Financeiro, Administrativo e de
Previdência, deverão optar entre os proventos de aposentadoria e a remuneração destes cargos.

Art. 7º O CAMPREV contará com uma Procuradoria Jurídica, responsável por sua advocacia contenciosa e
administrativa, e por sua assessoria e consultoria jurídica, como órgão subordinado à Presidência.

Art. 8º Compete ao Diretor Presidente:
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I - a administração geral do CAMPREV;
II - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal;
III - encaminhar ao Conselho Municipal de Previdência a proposta orçamentária anual do CAMPREV, bem
como suas alterações e as propostas de sua política de investimentos;
IV - encaminhar as avaliações atuariais e as auditorias contábeis de balanço, após devidamente aprovadas
pelo Conselho Municipal de Previdência, ao Ministério de Previdência Social, conforme disposto na legislação
vigente;
V - decidir, após o devido trâmite do processo administrativo, o pedido de concessão de beneficio
previdenciário, nos casos de auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão e salário-família;
VI - encaminhar, após o devido trâmite do processo administrativo, o pedido de concessão de beneficio
previdenciário;
VII - organizar o quadro de pessoal de acordo com o orçamento aprovado, podendo, quanto aos seus servidores:
a) nomeá-los a cargo efetivo, após regular aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
b) promovê-los e movimentá-los, observando a legislação própria;
c) nomeá-los e exonerá-los a pedido, ou de ofício, quando ocupantes de cargo de livre provimento e exoneração;
e
d) aplicar as penas disciplinares, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campinas;
VIII - propor ao Conselho Municipal de Previdência o preenchimento das vagas do quadro permanente de
pessoal e dos cargos de livre provimento;
IX - expedir instruções e ordens de serviço;
X - organizar os serviços de prestação previdenciária do CAMPREV;
XI - assinar e responder pelos atos, fatos e interesses do CAMPREV, em juízo e fora dele, ressalvada a
competência prevista no art. 7º desta lei;
XII - assinar, em conjunto com o Diretor Financeiro, os cheques e demais documentos do CAMPREV,
movimentando os fundos existentes;
XIII - submeter ao Conselho Municipal de Previdência e ao Conselho Fiscal os assuntos a eles pertinentes e
facilitar o acesso de seus membros aos órgãos, informações e documentos do CAMPREV, para o desempenho
de suas atribuições;
XIV - assinar os instrumentos contratuais e ordenar as despesas deles decorrentes;
XV - promover as avaliações atuariais anuais, determinada pela legislação;
XVI - propor ao Conselho Municipal de Previdência, a contratação de gestores de carteiras de investimentos
do CAMPREV, de consultores técnicos especializados e outros serviços de interesse do órgão previdenciário.

Art. 9º Compete ao Diretor Financeiro:
I - baixar ordens de serviços relacionadas a assuntos financeiros;
II - providenciar, até o quinto dia útil de cada mês, o fornecimento dos informes necessários à elaboração do
balancete do mês anterior;
III - manter a contabilidade financeira, econômica e patrimonial em sistemas adequados e sempre atualizados,
elaborando balancetes e balanços, além de demonstrativos das atividades econômicas desta autarquia;
IV - promover arrecadação, registro e guarda de rendas e quaisquer valores devidos ao CAMPREV, bem
como a publicidade da movimentação financeira;
V - processar e liquidar as despesas e seus respectivos pagamentos, inclusive dos proventos, dos benefícios e
da folha de pagamento;
VI - efetuar a elaboração do orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como todas as resoluções
atinentes à matéria orçamentária ou financeira e o acompanhamento da respectiva execução;
VII - apresentar e publicar no Diário Oficial do Município, bimestralmente os quadros, dados estatísticos e
balancetes, a fim de que se permita o acompanhamento das tendências orçamentárias;
VIII - providenciar a abertura de créditos adicionais, quando houver necessidade, em conjunto com os demais
membros da Diretoria e Conselhos;
IX - efetuar tomada de caixa, em conjunto com os demais membros da Diretoria e Conselhos;
X - assinar, juntamente com o Diretor Presidente, os cheques e requisições junto às entidades financeiras;
XI - propor ao Diretor Presidente a política de investimentos do CAMPREV, respeitados os princípios da
qualidade e da fiel observância dos procedimentos internos, assegurando total transparência na alocação e
administração dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas da entidade, zelando pela promoção de
elevados padrões éticos nas operações e controle dos recursos do CAMPREV;
XII - submeter ao Diretor Presidente as propostas de investimentos dos recursos do CAMPREV;
XIII - adotar todas as medidas necessárias para que as aplicações financeiras do CAMPREV tenham a melhor
rentabilidade, com liquidez e segurança;
XIV - acompanhar e controlar as aplicações financeiras do CAMPREV, encaminhando relatórios periódicos
à Presidência sobre a situação dos investimentos;
XV - responder pelos aspectos contábeis e financeiros da administração do CAMPREV;
XVI - outras atribuições conferidas em lei, bem como as necessárias ou correlatas ao fiel cumprimento de
suas funções, ainda que não mencionadas, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência administrativa.

Art. 10 Compete ao Diretor Administrativo:
I - baixar ordens de serviços relacionadas aos assuntos administrativos;
II - manter os serviços de protocolo, expediente e arquivo;
III - administrar os serviços relacionados com o pessoal do CAMPREV, inclusive os pertinentes ao concurso
público, ao aperfeiçoamento, ao treinamento e à assistência;
IV - manter os serviços relacionados com a aquisição, recebimento, guarda e controle de materiais;
V - fiscalizar o consumo de material, primando pela economia;
VI - manter arquivo cronológico das licitações, dos contratos e de seus aditamentos, observada a legislação
própria;
VII - supervisionar o serviço de relações públicas e os de natureza interna;
VIII - assinar juntamente com o Diretor Presidente todos os atos administrativos referentes ao ingresso,
demissão, exoneração, dispensa, licenças, férias, afastamento e aplicação de penas disciplinares de servidores
da autarquia;
IX - supervisionar o setor de documentação de segurados e pensionistas;
X - supervisionar o setor de compras, almoxarifado e patrimônio do CAMPREV, através de controles e
chapeamento de bens;
XI - organizar e formar a Comissão Permanente, criada pelo CAMPREV, com a função de receber, examinar
e julgar os procedimentos relativos às licitações e ao cadastro de licitantes;
XII - fiscalizar a conservação do material permanente da autarquia;
XIII - praticar os atos administrativos concernentes à homologação, adjudicação dos objetos pertinentes às
respectivas licitações a serem procedidas no CAMPREV, bem como proceder à respectiva lavratura dos
contratos administrativos e instrumentos similares; e
XIV - outras atribuições conferidas em lei, bem como as necessárias ou correlatas ao fiel cumprimento de
suas funções, ainda que não mencionadas, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência administrativa.

Art. 11 Compete ao Diretor de Previdência:
I - baixar ordens de serviços relacionadas aos assuntos previdenciários;
II - supervisionar e gerenciar as atividades de concessão, atualização e cancelamento de benefícios;
III - propor ao Diretor Presidente a política de seguridade do CAMPREV;
IV - planejar, coordenar e controlar os assuntos administrativos ligados ao segurados do CAMPREV;
V - promover o relacionamento entre o CAMPREV e seus segurados;
VI - administrar e operacionalizar o passivo do CAMPREV;
VII - fornecer os dados necessários às avaliações atuariais anuais, determinada pela legislação;
VIII - criar e manter atualizado o banco de dados dos participantes, beneficiários e dos dependentes;
IX - emitir o extrato anual individualizado, de prestação de contas; e
X - outras atribuições conferidas em lei, bem como as necessárias ou correlatas ao fiel cumprimento de suas
funções, ainda que não mencionadas, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência administrativa.

Art. 12 Os Diretores perderão o mandato, assumindo o suplente, nas seguintes condições:
I - afastar-se de suas atividades por período superior a 60 dias ininterruptos, sem apresentar ao Conselho
Municipal de Previdência a garantia de retorno até o prazo de 03 (três) dias úteis após o término do período
do afastamento;
II - deixar de declarar os impedimentos previstos no Regimento Interno;
III - tiver a perda de mandato decidida em processo administrativo;
IV - nas condições previstas no artigo 181 desta lei;

SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL

Art. 13 O Conselho Fiscal do CAMPREV será composto por 5 (cinco) membros titulares, sendo:
I - 2 (dois) membros titulares eleitos pelos servidores ativos, escolhidos entre seus pares;
II - 2 (dois) membros titulares eleitos pelos servidores inativos, escolhidos entre seus pares;
III - 1 (um) membro indicado pelo Conselho Regional de Contabilidade ou por órgão de representação contábil
de Campinas.
§ 1º Não poderão ser indicados ou eleitos servidores que estejam em estágio probatório.
§ 2º Os membros titulares do Conselho Fiscal escolherão entre si o seu Presidente e o Vice-Presidente, cabendo
ao Presidente o voto de qualidade.
§ 3º O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente durante seus afastamentos.
§ 4º Os candidatos eleitos para o Conselho Fiscal deverão, para a posse no cargo, comprovar formação
técnica ou universitária com experiência comprovada em uma das seguintes áreas: seguridade, administração,
economia, finanças ou contabilidade.

Art. 14 Os membros integrantes do Conselho Fiscal terão mandato de 3 (três) anos, permitida a recondução
por uma única vez, observada, quanto aos representantes do servidores ativos e inativos, a eleição.
§ 1º O conselheiro perderá o mandato, assumindo o conselheiro suplente, nas seguintes condições:
I - faltar a mais de 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem justa causa;
II - deixar de declarar os impedimentos previstos no Regimento Interno;
III - tiver a perda de mandato decidida em processo administrativo;
IV - nas condições previstas no artigo 181 desta lei;
V - outras hipóteses previstas no Regimento Interno.
§ 2º Os suplentes dos servidores ativos e inativos serão os imediatamente mais votados no processo eleitoral
que elegeu os membros titulares.
§ 3º Cada membro do Conselho Fiscal será remunerado com 100 (cem) unidades de referência fiscal do
Município de Campinas, por reunião de que participar.

Art. 15 Compete ao Conselho Fiscal:
I - acompanhar e analisar a organização dos serviços técnicos e o ingresso de pessoal;
II - acompanhar e analisar a execução orçamentária do CAMPREV, conferindo a classificação dos fatos e
examinando a sua procedência e exatidão;
III - examinar as prestações dos serviços previdenciários efetivados pelo CAMPREV aos servidores e
dependentes e a respectiva tomada de contas dos responsáveis;
IV - proceder, face aos documentos comprobatórios de realização de receita e despesa, à verificação dos
balancetes mensais, os quais deverão estar instruídos com devidos esclarecimentos e parecer, para posterior
encaminhamento ao Conselho Municipal de Previdência;
V - encaminhar ao Prefeito Municipal, anualmente, até o dia 28 de fevereiro, acrescido de parecer técnico, o
relatório do exercício anterior da Diretoria Executiva, o processo de tomada de contas, o balanço anual e o
inventário a ele referente, e o relatório dos benefícios prestados;
VI - requisitar ao Diretor Presidente e ao Presidente do Conselho Municipal de Previdência as informações e
providenciar as diligências que julgar convenientes e necessárias ao desempenho de suas atribuições, bem
como notificá-los para correção de irregularidades verificadas, informando ao Prefeito Municipal os fatos
ocorridos;
VII - propor ao Diretor Presidente do CAMPREV as medidas que julgar de interesse para resguardar a lisura,
transparência e eficiência da administração do órgão;
VIII - acompanhar e analisar o recolhimento mensal das contribuições para que sejam efetuadas no prazo
legal, notificar e interceder junto ao Prefeito Municipal e demais titulares de órgãos filiados da esfera municipal,
na ocorrência de irregularidades, alertando-os para os riscos envolvidos;
IX - proceder à verificação dos valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira
de investimentos e atestar sua correção ou denunciar irregularidades constatadas;
X - examinar e dar parecer prévio nos contratos, acordos e convênios a serem celebrados pelo CAMPREV,
por solicitação da Diretoria;
XI - pronunciar-se sobre a alienação de bens imóveis do CAMPREV;
XII - acompanhar e analisar a aplicação das reservas, fundos e provisões garantidores dos benefícios previstos
nesta lei, notadamente no que concerne à observância dos critérios de segurança, rentabilidade e liquidez, e
de limites máximos de concentração de recursos;
XIII - rever as suas próprias decisões, fundamentando qualquer possível alteração;
XIV - emitir parecer sobre as Avaliações Contábeis e Atuariais realizadas.
§ 1º Compete, ainda, a todos os membros do Conselho Fiscal, individualmente, o direito de exercer fiscalização
dos serviços do CAMPREV, não lhes sendo permitido envolver-se na direção e administração desta autarquia.
§ 2º As reuniões do Conselho Fiscal realizar-se-ão:
I - ordinariamente, uma vez por mês; ou
II - extraordinariamente, desde que haja convocação prévia pelo Presidente do Conselho ou mediante solicitação
do Diretor Presidente do CAMPREV.

SEÇÃO IV
DA JUNTA DE RECURSOS

Art. 16 A Junta de Recursos do CAMPREV será composta por 4 (quatro) membros titulares, servidores
participantes, com formação superior em direito, nomeados por portaria do Executivo Municipal, com a
seguinte composição:
I - 2 (dois) membros titulares e seus suplentes, eleitos pelos servidores;
II - 2 (dois) membros titulares e seus suplentes, indicados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 1º O Presidente da Junta de Recursos, será escolhido entre os seus pares e terá direito a voto de qualidade.
§ 2º Não poderão ser indicados ou eleitos servidores que estejam em estágio probatório.
§ 3º Quando requisitados pelo Diretor Presidente do CAMPREV, em pedido devidamente fundamentado, os
membros ficarão à disposicão da Junta em período integral, sem prejuízo dos vencimentos e da carreira.

Art. 17 Cabe à Junta de Recursos julgar, em instância recursal, no prazo de 45 dias, prorrogável por igual
período:
I - os recursos interpostos por segurados e demais interessados contra as decisões que lhes sejam desfavoráveis,
proferidas pelo Diretor Presidente, em procedimentos de concessão de benefícios previdenciários;
II - os recursos de ofício interpostos pelo Diretor Presidente;
III - outras representacões ou recursos que lhe forem encaminhados referentes às decisões
da Diretoria Executiva.
 § 1º Os recursos a que se refere o inciso I e II deverão ser interpostos no prazo de 30 dias, contados da ciência
do interessado.
§ 2º As reuniões ordinárias realizar-se-ão sempre que houver recursos encaminhados à Junta, para análise e
julgamento, e as extraordinárias, desde que haja convocação prévia.
§ 3º Cabe aos membros da Junta elaborar o seu regimento interno.

Art. 18 Os membros integrantes da Junta de Recursos terão mandato de 3 (três) anos, podendo ser reconduzidos
ou reeleitos, conforme o caso, por igual período.
§ 1º - Os membros da Junta de Recursos não serão remunerados pelas suas atividades junto ao CAMPREV.
§ 2º - Os suplentes dos servidores ativos e inativos serão os imediatamente mais votados no processo eleitoral
que elegeu os membros titulares.
§ 3º O membro da Junta perderá o mandato, assumindo o suplente, nas seguintes condições:
I – faltar a mais de 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem justa causa;
II - deixar de declarar os impedimentos previstos no Regimento Interno;
III - tiver a decisão de perda de mandato decretada em processo administrativo;
IV - nas condições previstas no artigo 181 desta lei;

TITULO II
DAS FINALIDADES, DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS DO REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
CAPÍTULO I

DAS FINALIDADES
Art. 19 O CAMPREV visa dar cobertura previdenciária, incluindo os riscos a que estão sujeitos os segurados
e compreende um conjunto de benefícios previstos nesta Lei, a serem custeados pelos patrocinadores,
participantes e beneficiários, na forma dos instrumentos normativos correspondentes e que atendam às seguintes
finalidades:
I - garantir meios de subsistência nos casos de aposentadoria, invalidez, doença, acidente em serviço, idade
avançada para os participantes e reclusão e morte para os beneficiários;
II - proteção à maternidade e à família.
Parágrafo único - Os recursos vinculados ao CAMPREV e às contribuições dos Patrocinadores e dos segurados
somente poderão ser utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários, ressalvadas as despesas
administrativas estabelecidas no artigo 145 desta lei.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 20 Para os efeitos desta Lei, definem-se como:
I - participante: o servidor público estatutário e o aposentado da administração direta, autárquica e fundacional
pública e da Câmara do Município de Campinas;
II - beneficiário: a pessoa que, na qualidade de dependente do participante, pode exigir o gozo dos benefícios
especificados nesta Lei;
III - segurados: o conjunto de participantes e beneficiários do CAMPREV;
IV - plano de benefícios: especificação dos benefícios atribuídos por esta Lei aos seus participantes e
beneficiários;
V - plano de custeio: regulamento e especificação das regras relativas às fontes de receita do Regime Próprio
de Previdência Social necessárias ao custeio dos seus benefícios;
VI - hipóteses atuariais: conjunto de parâmetros técnicos adotados para a elaboração da avaliação atuarial
necessária à quantificação das reservas técnicas e elaboração do plano de custeio do Regime Próprio de
Previdência Social;
VII - reserva técnica: corresponde às reservas matemáticas totais acrescidas do superávit ou déficit. Esta
reserva tem valor equivalente ao ativo líquido do plano, ou seja, parcela do ativo do Regime Próprio de
Previdência Social destinada à cobertura dos benefícios previdenciários;
VIII - reserva matemática: expressão dos valores atuais das obrigações do Regime Próprio de Previdência
Social relativas a benefícios concedidos, no caso de participantes que recebam ou possam exercer direitos
perante o Regime, e a benefícios a conceder, no caso dos que não implementaram os requisitos para solicitar
benefícios especificados nesta Lei;
IX - recursos garantidores integralizados: conjunto de bens e direitos integralizados ao Regime Próprio de
Previdência Social para o pagamento de suas obrigações previdenciárias;
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X - reservas por amortizar: parcela das reservas técnicas a integralizar através de um plano suplementar de
amortização do Regime Próprio de Previdência Social, podendo ser por contribuição suplementar temporária;
XI - remuneração de contribuição: estipêndio correspondente ao vencimento, ao subsídio, ao provento ou aos
benefícios de salário maternidade e auxílio-doença, recebidos pelo participante ou beneficiário, acrescido, quando
for o caso, das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, ou
demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, sobre o qual incide o percentual de
contribuição ordinária para o plano de custeio;
XII - percentual de remuneração de contribuição: expressão percentual, calculada atuarialmente, considerada
necessária e suficiente ao custeio ordinário do plano de benefícios mediante a sua incidência sobre a remuneração
de contribuição;
XIII - contribuições ordinárias: montante de recursos devidos pelos entes patrocinadores, pelos participantes e
beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social para o custeio do respectivo plano de benefícios, resultante
da aplicação dos percentuais de contribuição ordinária sobre a respectiva remuneração de contribuição;
XIV - contribuição definida: contribuição condizente com um plano ou um benefício estruturado no modelo
técnico-atuarial que atribui ao participante e beneficiário um benefício atuarialmente calculado resultante das
contribuições realizadas durante o período de diferimento do referido benefício;
XV - índice atuarial: indicador econômico adotado na definição e elaboração do plano de custeio para atualização
monetária das suas exigibilidades;
XVI - taxa de juros técnico atuarial: taxa de juros real adotada como premissa na elaboração do plano de
custeio, definida como taxa de remuneração real presumida dos bens e direitos acumulados e por acumular do
Regime Próprio de Previdência Social;
XVII - equilíbrio atuarial: correspondência técnica entre as exigibilidades decorrentes dos planos de benefícios
e as reservas matemáticas resultantes do plano de custeio;
XVIII - patrocinadores: o Poder Executivo Municipal de Campinas, suas autarquias e fundações públicas, e o
Poder Legislativo Municipal; e
XIX- benefício definido: modelo de custeio previdenciário onde as alíquotas de contribuição são definidas em
função dos benefícios previstos.
XX – folha líquida de benefícios: total da despesa previdenciária, deduzidas as contribuições dos participantes.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS

Art. 21 Os recursos garantidores integralizados ao Regime Próprio de Previdência Social têm a natureza de
direito coletivo dos participantes.
§ 1º O gozo individual pelo participante, ou por seus beneficiários, do direito de que trata o caput deste artigo
fica condicionado ao implemento de condição suspensiva correspondente à satisfação dos requisitos necessários
à percepção dos benefícios estabelecidos nesta Lei;
§ 2º A retirada, voluntária ou normativa, do participante do Regime Próprio de Previdência Social não atribui
direito a parcela ideal dos recursos garantidores.

Art. 22 É vedado alterar o equilíbrio atuarial do Regime Próprio de Previdência Social mediante:
I - a criação ou assunção de benefícios sem o anterior ajuste do plano de custeio e a prévia integralização de
reservas para benefícios concedidos;
II - a alteração do regime de pagamento de recursos garantidores por amortizar; ou
III - a desafetação, total ou parcial, dos recursos garantidores, integralizados ou por amortizar.

Art. 23 É vedado o pagamento de benefícios mediante convênios e consórcios com outros entes da federação e
regimes próprios de previdência social.

Art. 24 O plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social, compreendendo o regime de constituição
de reservas por amortizar e de contribuições ordinárias, será estabelecido observando-se o equilíbrio atuarial
com o plano de benefícios, de acordo com análise técnica que deverá ser realizada anualmente.

Art. 25 A gestão econômico-financeira dos recursos garantidores será realizada mediante atos e critérios que
prestigiem a máxima segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos recursos, garantindo-se a permanente
correspondência entre as disponibilidades e exigibilidades do Regime Próprio de Previdência Social.
§ 1º Será assegurado pleno acesso do participante às informações relativas à gestão do CAMPREV.
§ 2º Deverá ser realizado registro contábil individualizado por participante das contribuições.
§ 3º O participante será cientificado das informações constantes do seu registro individualizado, mediante
extrato anual de prestação de contas.

TÍTULO III
DOS REGIMES DE ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS

CAPÍTULO I
DOS PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS

SEÇÃO I
DOS PARTICIPANTES

Art. 26 São participantes do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas, o servidor
público estatutário e o inativo da Administração Pública Direta, das Fundações Públicas Municipais, das
Autarquias e da Câmara Municipal.
Parágrafo único. Na hipótese da acumulação remunerada, prevista no Inciso XVI do Art. 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, o servidor mencionado neste artigo será participante obrigatório em relação a
cada um dos cargos ocupados.

Art. 27 O Regime instituído por esta lei não abrange:
I - o Prefeito Municipal, o Vice Prefeito e os Vereadores da Câmara Municipal de Campinas, salvo se servidores
públicos estatutários do Município de Campinas, obedecidos os critérios, as remunerações e os requisitos
vinculados à condição de servidor;
II - o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
bem como de outro cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado pelo Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Campinas.

Art. 28 Permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas, na qualidade
de participante, o servidor ativo que estiver:
I - cedido, com ou sem ônus para o cessionário, para outro órgão ou entidade da Administração direta e indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
II - afastado ou licenciado temporariamente do cargo, sem recebimento de subsídio, vencimento ou remuneração
do Município;
III - afastado para cumprimento de mandato eletivo.

Art. 29 O servidor requisitado junto a União, aos Estados, ao Distrito Federal ou a outros Municípios permanece
filiado ao regime previdenciário de origem.

SEÇÃO II
DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 30 São beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas:
I - na condição de dependente presumido do participante:
a) o cônjuge;
b) o companheiro ou a companheira;
c) o ex-cônjuge, separado judicialmente ou divorciado, ou ex-companheiro ou ex-companheira do participante,
desde que percebendo pensão alimentícia;
d) os filhos ou equiparados, quando:
I – considerados menores pelo Código Civil;
II - independente da idade, forem inválidos para o exercício de atividade profissional, desde que devidamente
comprovada tal invalidez em perícia da Junta Médica Oficial do CAMPREV ou outro órgão por ele credenciado;
e) os conviventes de mesmo sexo;
II - na condição de dependente econômico do participante:
a) os pais;
b) os menores, assim definidos em lei civil, sob guarda ou tutela do participante; e
c) os irmãos inválidos;
 § 1º A comprovação da qualidade de dependente deverá ocorrer em todos os casos, mediante os critérios
estabelecidos no artigo 32 desta Lei.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, os enteados equiparam-se aos filhos, se comprovada sua dependência econômica
ao participante.
§ 3º Para efeitos desta Lei, considera-se convivente pessoa de mesmo sexo com habitação, propriedade e fruição
de bens em comum com o participante e exclusiva em relação a terceiros, ressalvados os direitos da paternidade,
maternidade e os deveres da tutela.
§ 4º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o
participante não casado, de acordo com a legislação em vigor.
§ 5º A existência de dependente presumido exclui o direito de inscrição dos dependentes econômicos.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE E DOS SEUS DEPENDENTES

Art. 31 A filiação do participante ao Regime Próprio de Previdência Social é automática a partir do exercício
das funções próprias do servidor e a dos seus dependentes será feita mediante inscrição.
Art. 32 Incumbe ao participante, no momento em que ocorrer o fato que justifica a pretensão, e sem prejuízo do
disposto no art. 33 desta Lei, inscrever seus dependentes mediante o fornecimento dos dados e cópias autenticadas
dos documentos necessários.
§ 1º Constituem documentos necessários à inscrição de dependente:
I - cônjuge e filhos: respectivamente, certidões de casamento e de nascimento;
II - companheira ou companheiro: documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação
judicial ou divórcio, quando um dos companheiros, ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito do ex-
cônjuge;

III - ex-cônjuge: certidão de casamento com o participante, com averbação da separação ou divórcio e certidão
de objeto e pé do processo que culminou na sentença de separação ou divórcio e estabelecimento de pensão
alimentícia;
IV - ex-companheiro ou ex-companheira: certidão de objeto e pé do processo que culminou na sentença que
estabeleceu a pensão alimentícia;
V - enteado: certidão de casamento do participante e de nascimento do dependente;
VI - menores: documento de outorga de guarda ou tutela ao participante e certidão de nascimento do dependente;
VII - pais: certidão de nascimento do participante e documentos de identidade de seus progenitores;
VIII - convivente de mesmo sexo: contrato de condomínio de bens, móveis e imóveis, firmado entre o participante
e seu convivente, com cláusula de coabitação e fruição comum de bens, exclusivas em relação a terceiros,
subscrito por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, com registro em Cartório;
IX - irmãos inválidos: certidão de nascimento e laudo médico;
§ 2º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica e financeira, conforme o estabelecido no parágrafo
7º deste artigo, poderão ser apresentados os seguintes documentos:
I - declaração do imposto de renda do participante em que conste o interessado como seu dependente;
II - disposições testamentárias;
III - anotação constante na Carteira Profissional ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo
órgão competente;
IV - declaração específica feita perante tabelião;
V - prova de mesmo domicílio;
VI - registro em associação de qualquer natureza em que conste o interessado como dependente do participante;
VII - apólice de seguro da qual conste o participante como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua
beneficiária;
VIII - escritura de compra e venda de imóvel pelo participante em nome de dependente; ou
IX - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.
§ 3º Qualquer fato superveniente à filiação do participante que implique exclusão ou inclusão de dependente
deverá ser comunicado de imediato ao CAMPREV, mediante requerimento escrito acompanhado dos documentos
exigíveis em cada caso.
§ 4º O participante casado não poderá realizar a inscrição de convivente ou de companheira.
§ 5º Somente será exigida a certidão judicial de adoção quando esta for anterior a 14 de outubro de 1990, data
do início de vigência da Lei Federal nº 8.069, de 1990.
§ 6º Sem prejuízo do disposto no inciso II do § 1º deste artigo, os documentos enumerados nos incisos I, II, IV
e VII do § 2º constituem prova suficiente ao deferimento da inscrição.
§ 7º Observado o disposto no parágrafo anterior, a prova da dependência econômica e financeira far-se-á com a
entrega de, no mínimo, dois dos documentos enumerados no § 2º, a serem corroborados, quando necessário, por
justificação administrativa processada na forma desta Lei.
§ 8º No caso de dependente inválido, para fins de inscrição e concessão de benefício, a invalidez será comprovada
mediante exame médico-pericial a cargo do CAMPREV.
§ 9º Os dependentes, excluídos desta qualidade em razão de lei, terão suas inscrições canceladas automaticamente.

Art. 33 Ocorrendo o falecimento do participante sem que tenha sido feita a inscrição de dependente, cabe a este
promovê-la, por si ou por representantes, para recebimento de parcelas futuras, satisfazendo as exigências
dispostas no artigo 32 desta lei.

Art. 34 Os pais ou os menores que estavam sob tutela do participante, estes últimos por seu novo representante
legal, no caso de habilitação tardia deverão declarar a inexistência de dependentes presumidos perante o
CAMPREV, sob as penas da lei.

CAPÍTULO III
DA PERDA DA QUALIDADE DE PARTICIPANTE, DEPENDENTE E DE BENEFICIÁRIO

SEÇÃO I
DO PARTICIPANTE

Art. 35 A perda da qualidade de participante do CAMPREV ocorrerá por:
I - Morte;
II - Exoneração ou demissão;
III - Cassação de aposentadoria, quando esta ensejar a demissão do servidor.
§ 1º Na hipótese dos incisos II e III do art. 28 desta Lei, o servidor mantém a qualidade de participante do
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas, responsabilizando-se pelas contribuições
previdenciárias próprias, contribuindo como se no exercício estivesse, e pelas relativas ao órgão ou entidade de
vinculação.
§ 2º A perda da condição de participante prevista nos incisos II e III do caput deste artigo, implica o automático
cancelamento da inscrição de seus dependentes.
§ 3º A perda da condição de participante não ensejará a devolução das contribuições recolhidas ao Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Campinas, assegurada a contagem de tempo de contribuição.

SEÇÃO II
DO DEPENDENTE E DO BENEFICIÁRIO

Art. 36 A perda da qualidade de dependente ou beneficiário, para os fins do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Campinas, ocorre:
I - para o cônjuge:
a) pela separação judicial ou divórcio, quando não lhe for assegurada a prestação de alimentos;
b) pela anulação judicial do casamento;
c) pelo óbito; e
d) por decisão judicial transitada em julgado;
II - para o companheiro ou companheira, por requerimento do participante, pela cessação da união estável com
o participante, quando não lhe for assegurada a prestação de alimentos;
III - para o cônjuge, companheira ou companheiro de participante falecido, por outro casamento ou pelo
estabelecimento de outra união estável;
IV - Para o filho ao atingir a maioridade, nos termos da legislação civil, salvo se inválido, ou pela emancipação,
ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso
de ensino superior;
V - para o convivente de mesmo sexo: por requerimento do participante ou pelo rompimento ou descumprimento
do contrato de condomínio de bens, mencionado no inciso VIII, do § 1º, do artigo 32 desta Lei;
VI – para os dependentes e beneficiários, em geral:
a)pela cessação da invalidez;
b) pela cessação da guarda ou tutela;
c) pela cessação da dependência econômica e financeira ou mediante requerimento do participante;
d) pelo seu falecimento;
e) por decisão judicial transitada em julgado; e
f) no caso de terem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra o
participante, ou, se o caso, contra seu cônjuge, companheiro ou companheira, filhos ou convivente na forma
definida nesta Lei;
g) no caso de casamento ou de estabelecimento de união estável;

CAPÍTULO IV
DOS BENEFÍCIOS, BASE DE CÁLCULO E ATUALIZAÇÃO

SEÇÃO I
DOS BENEFÍCIOS

Art. 37 O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas compreende os seguintes benefícios:
I - quanto ao participante:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria por tempo de contribuição e idade;
d) aposentadoria por idade;
e) aposentadoria especial, nos casos admitidos na Constituição da República Federativa do Brasil;
f) auxílio-doença;
g) salário-família;
h) auxílio-maternidade; e
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte; e
b) auxílio-reclusão.

Art. 38 É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos
por esta Lei, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou integridade física, definidos em Lei Complementar Federal.

SEÇÃO II
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 39 Para o cálculo dos benefícios será considerada a remuneração de contribuição de que trata o artigo 20,
inciso XI, da presente lei.

Art. 40 Para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão consideradas as remunerações utilizadas como
base para as contribuições do servidor a Regimes Próprios de Previdência Social e ao Regime Geral de Previdência
Social, na forma da lei.
Parágrafo único. Os valores de remuneração considerados no caput serão devidamente atualizados, na forma da
lei.

SEÇÃO III
DA ATUALIZAÇÃO

Art. 41 É assegurado o reajustamento dos benefícios previdenciários, conforme critérios estabelecidos em lei,
respeitando-se, no que couber, a data base e o índice de reajuste geral dos servidores ativos.
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CAPÍTULO V
DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

SEÇÃO I
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE

Art. 42 A aposentadoria por invalidez será devida ao participante que for considerado incapaz e insuscetível de
reabilitação para o exercício das funções essenciais a que está obrigado por lei, ensejando o pagamento de
proventos a este título enquanto o participante permanecer neste estado.
§ 1º A aposentadoria por invalidez será ordinariamente precedida de auxílio doença.
§ 2º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da situação de incapacidade mediante
perícia de Junta Médica e a sua manutenção dependerá de reavaliação da perícia a cada 02 (dois) anos, podendo
o servidor, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
§ 3º Em caso de doença que impuser afastamento compulsório, com base em laudo conclusivo de medicina
especializada, ratificado pela Junta Médica Oficial do Município, a aposentadoria por invalidez independerá de
auxílio doença e será devida a partir da publicação do ato de sua concessão.
§ 4º A doença ou lesão de que o participante já era portador ao filiar-se ao Regime Próprio de Previdência Social
não lhe conferirá direito a aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43 A aposentadoria por invalidez, quando não decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da Lei, terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
respeitado o valor mínimo estabelecido no artigo 90, II, desta Lei.

Art. 44 A aposentadoria decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa
ou incurável terá proventos integrais.
§1º Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo ou que se relaciona, direta ou indiretamente
com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
§2º Equiparam-se ao acidente em serviço para os efeitos desta lei:
I- o acidente ligado ao serviço que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
redução ou perda de sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;
II- o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por motivo de disputa relacionada ao serviço;
c) ato de imprudência, negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;
III- a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo;
IV- o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem de serviço ou no interesse do serviço, inclusive para estudo, quando financiada ou autorizada pelo
Município dentro de seus planos para capacitação de mão-de-obra ou para atendimento de interesse público,
independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do participante;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção,
inclusive veículo de propriedade do participante.
§ 3º Nos períodos destinados a refeição e descanso ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas,
no local de trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo.
§ 4º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis aquelas definidas pelo Regime Geral de Previdência
Social e que serão regulamentadas através de Decreto Municipal.

Art. 45 Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, o beneficio cessará de
imediato para o participante que tiver direito a retornar à atividade que desempenhava ao se aposentar, valendo
como documento, para tal fim, o certificado de capacidade laboral fornecido pelo CAMPREV.

Art. 46 O participante que retornar à atividade poderá requerer, a qualquer tempo, novo benefício, tendo este
processamento normal.

SEÇÃO II
DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

Art. 47 O participante será automaticamente aposentado ao completar a idade limite definida no inciso II, do
parágrafo 1º, do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, respeitado o valor mínimo estabelecido no artigo 90, II, desta Lei.
§ 1º A aposentadoria será declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor
atingir a idade-limite de permanência no serviço.

SEÇÃO III
DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E POR IDADE

Art. 48 A aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e por idade será devida ao participante, desde
que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo em
que se dará a aposentadoria, com proventos calculados na forma do art. 40 e seu parágrafo único, quando
implementado os seguintes requisitos: sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher.

Art. 49 Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao
disposto no caput do artigo anterior, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício
das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Parágrafo único – Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se função de magistério a atividade
docente do professor exercida exclusivamente em sala de aula.

SEÇÃO IV
DA APOSENTADORIA POR IDADE

Art. 50 A aposentadoria voluntária por idade, será devida ao participante desde que cumprido o tempo mínimo
de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria, com
proventos calculados na forma do art. 40 e seu parágrafo único, assim que implementados sessenta e cinco anos
de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher.

SEÇÃO V
DO AUXÍLIO-DOENÇA

Art. 51 O auxílio-doença será devido ao participante que ficar incapacitado para a atividade de seu cargo por
mais de quinze dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao participante que se filiar ao Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Campinas já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do
benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou
lesão.

Art. 52 O auxílio-doença consiste em renda mensal correspondente à integralidade da remuneração do
participante, sendo devido a contar do décimo sexto dia do afastamento a este título.

Art. 53 Durante os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença,
incumbe ao Município, às suas autarquias e fundações e à Câmara Municipal pagar ao participante os seus
vencimentos.
§ 1º Quando a incapacidade ultrapassar quinze dias consecutivos, o participante será encaminhado à perícia
médica do CAMPREV.
§ 2º Se o participante afastar-se do trabalho durante quinze dias por motivo de doença, retornando à atividade
no décimo sexto dia, e se dela voltar a se afastar pela mesma doença, dentro de sessenta dias desse retorno, fará
jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento.
§ 3º Os afastamentos que não se enquadrarem no previsto no parágrafo anterior serão custeados pelo órgão ou
entidade a que se vincule o participante.

Art. 54 O CAMPREV deverá processar de ofício o benefício, quando tiver ciência da incapacidade do
participante, ainda que este não tenha requerido auxílio-doença.

Art. 55 O participante em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo do CAMPREV.
Parágrafo único. No caso da impossibilidade efetiva da realização do exame a cargo do CAMPREV, por motivo
de força maior, deixará de ser aplicada a pena mediante requerimento justificador e a apresentação de laudo
médico a ser submetido à perícia médica do CAMPREV.

Art. 56 O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho ou pela transformação em
aposentadoria por invalidez permanente.

Art. 57 O participante, em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual,
deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional, a cargo do CAMPREV, para exercício mitigado de
sua funções essenciais, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho desta
nova atividade mitigada.
Parágrafo único. Quando o participante for considerado não-recuperável será aposentado por invalidez.

SEÇÃO VI
DO SALÁRIO-FAMÍLIA

Art. 58 O salário-família será devido, mensalmente, aos participantes, nas mesmas bases e nos exatos valores
estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na proporção do respectivo número de filhos ou
equiparados, menores de quatorze anos ou inválidos, não sendo incorporável aos vencimentos ou a qualquer
outro benefício.
Parágrafo único - Quando o pai e a mãe forem participantes, ambos perceberão o benefício.

Art. 59 O salário-família será dividido proporcionalmente ao número de filhos sob guarda, em caso de
participantes separados de fato ou judicialmente.

Art. 60 O pagamento do salário-família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento
do filho ou da documentação relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação anual de atestado de
vacinação obrigatória, até seis anos de idade, e de comprovação semestral de freqüência à escola do filho ou
equiparado, a partir dos sete anos de idade.
§ 1º Se o participante não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de freqüência escolar
do filho ou equiparado nas datas definidas pelo CAMPREV, o benefício do salário-família será suspenso, até
que a documentação seja apresentada.
§ 2º Não é devido o salário-família no período entre a suspensão do benefício motivada pela falta de comprovação
da freqüência escolar e o seu reativamento, salvo se provada a freqüência escolar regular no período.
§ 3º A comprovação de freqüência escolar será feita mediante apresentação de documento emitido pela escola,
na forma de legislação própria, em nome do aluno, em que conste o registro de freqüência regular ou de atestado
do estabelecimento de ensino comprovando a regularidade da matrícula e a freqüência escolar do aluno.

Art. 61 A invalidez do filho ou equiparado, maior de quatorze anos de idade, deve ser verificada em exame
médico-pericial a cargo do CAMPREV.

Art. 62 Ocorrendo divórcio, separação judicial, separação de fato dos pais ou em caso de abandono legalmente
caracterizado ou, ainda, perda do pátrio poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo
cargo ficar o sustento do menor ou à pessoa indicada em decisão judicial específica.

Art. 63 O direito ao salário-família cessa automaticamente:
I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito;
II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte
ao da data do aniversário; ou
III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação
da incapacidade.

Art. 64 Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o participante deve firmar termo de
responsabilidade em que se comprometa a comunicar ao CAMPREV qualquer fato ou circunstância que determine
a perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso do não cumprimento, às sanções penais e administrativas
conseqüentes.

Art. 65 A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário-família, bem como a prática,
pelo participante, de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza o CAMPREV a descontar
dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos ou, na falta delas, dos vencimentos do participante
ou da renda mensal do seu benefício, o valor das cotas indevidamente recebidas.

SEÇÃO VII
DO AUXÍLIO-MATERNIDADE

Art. 66 O auxílio-maternidade, que será pago diretamente pelo CAMPREV, é devido à participante durante
cento e vinte dias, com início vinte e oito dias antes e término noventa e um dias depois do parto, podendo ser
prorrogado na forma prevista neste artigo.
§ 1º À participante que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, devidamente
comprovada através da apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, será concedido
auxílio-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1 (um) ano de
idade, de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta)
dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade.
§ 2º Para a participante observar-se-ão, no que couber, as situações e condições previstas no Estatuto do Servidor
Público Municipal ou em legislação municipal ordinária, quanto à proteção a maternidade.
§ 3º Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais
duas semanas, mediante atestado fornecido pelo CAMPREV.
§ 4º Também no caso de parto antecipado, a participante tem direito aos cento e vinte dias previstos neste artigo.
§ 5º Para fins de concessão de auxílio-maternidade, considera-se parto o evento ocorrido a partir da
23ª semana (6º mês) de gestação, inclusive em caso de natimorto.
§ 6º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a participante terá direito ao
salário maternidade correspondente a 2 (duas) semanas.
§ 7º Será devido, juntamente com a última parcela paga em cada exercício, o abono trezeno correspondente ao
auxílio-maternidade, proporcional ao período de duração do benefício.

Art. 67 O auxílio-maternidade consistirá em renda mensal correspondente a remuneração integral da participante.

Art. 68 Compete ao serviço médico do CAMPREV ou a profissional por ele credenciado fornecer os atestados
médicos necessários para o gozo de auxílio-maternidade.
Parágrafo único. Quando o parto ocorrer sem acompanhamento médico, o atestado será fornecido pela perícia
médica do CAMPREV.

Art. 69 No caso de acumulação permitida de cargos públicos, a participante fará jus ao auxílio-maternidade
relativo a cada cargo ou emprego, se ambos forem remunerados pelos patrocinadores.

Art. 70 Nos meses de início e término, o auxílio-maternidade da participante será proporcional aos dias de
afastamento do trabalho.

Art. 71 O auxílio-maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade.
Parágrafo único. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do auxílio-
maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido
pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de cento e vinte
dias.

Art. 72 A participante aposentada que retornar à atividade fará jus ao recebimento de auxílio-maternidade, na
forma do disposto nesta Seção.

SEÇÃO VIII
DA PENSÃO POR MORTE

Artigo 73 - A concessão do benefício de pensão por morte será igual ao valor da totalidade da remuneração ou
dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de
Previdência Social, acrescido de 70% (setenta) por cento da parcela estipendiária excedente deste limite que,
porventura, fosse percebida pelo servidor falecido.

Art. 74 A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente,
e qualquer inscrição ou habilitação posterior que implique inclusão de dependente só produzirá efeito a contar
da data da inscrição ou habilitação, quando estas forem deferidas.

Art. 75 A pensão por morte, havendo pluralidade de pensionistas, será rateada em partes iguais.
Parágrafo único- Observado o disposto no caput deste artigo, a quota daquele cujo direito à pensão cessar,
reverterá proporcionalmente em favor dos demais.

Art. 76 Extingue-se a pensão quando extinta a parte devida ao último pensionista.

Art. 77 Será concedida pensão provisória por morte presumida do participante, quando esta for
declarada em decisão judicial.
§ 1º Verificado o reaparecimento do participante, o pagamento da pensão cessará imediatamente,
desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, exceto em caso de má-fé.
§ 2º A pensão provisória transformar-se-á em definitiva decorridos 10 (dez) anos de sua vigência, ressalvado o
eventual reaparecimento do participante, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado.

Art. 78 O benefício, cujo fato gerador venha a ocorrer ao tempo em que o participante cumprir mandato eletivo,
terá como base de cálculo a remuneração de contribuição do cargo, função ou emprego através do qual estava
vinculado o participante ao CAMPREV, como se no exercício estivesse.

SEÇÃO IX
DO AUXÍLIO-RECLUSÃO

Art. 79 O auxílio-reclusão será devido ao conjunto dos dependentes, enumerados no artigo 30 desta Lei, do
participante recolhido à prisão que não receber remuneração ou subsídio nem estiver em gozo de auxílio-
doença ou aposentadoria, desde que a sua última remuneração tenha sido inferior ou igual às mesmas bases
estabelecidas para a concessão do benefício no Regime Geral de Previdência Social.
§ 1º O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do efetivo recolhimento do participante à
prisão, firmada pela autoridade competente.
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§ 2º No caso de qualificação de dependentes após a prisão, reclusão ou detenção do participante, aplicam-se as
normas referentes à pensão por morte, sendo necessária a preexistência da dependência econômica e financeira.
§ 3º O termo inicial da percepção do benefício corresponderá à data do efetivo recolhimento do participante ao
estabelecimento penitenciário, quando requerido até trinta dias após seu encarceramento.
§ 4º Se o requerimento a que se reporta o parágrafo anterior se der após trinta dias do encarceramento do
participante, o termo inicial da percepção do benefício corresponderá à data de protocolização do pedido.

Art. 80 O auxílio-reclusão será mantido enquanto o participante permanecer preso, detento ou recluso, exceto
nas hipóteses de trânsito em julgado de condenação que implique a perda do cargo público e de perda da
qualidade de participante.

Art. 81 O beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado de que o participante continua preso, detido
ou recluso, firmado pela autoridade competente.
Parágrafo único - No caso de fuga, o benefício será suspenso, somente sendo restabelecido se houver recaptura
do participante, a partir da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de participante.

Art. 82 Falecendo o participante preso, detido ou recluso, o auxílio-reclusão que estiver sendo pago será
automaticamente convertido em pensão por morte.

SEÇÃO X
DO ABONO TREZENO

Art. 83 Será devido abono trezeno ao participante ou ao beneficiário que, durante o ano, recebeu auxílio-
doença, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-maternidade ou auxílio-reclusão.

Art. 84 O abono trezeno será calculado, no que couber, da mesma forma que o 13º (décimo terceiro) salário dos
servidores, tendo por base o valor dos benefícios a que faz jus o participante ou dependente no mês de dezembro
de cada ano.

CAPÍTULO VI
DAS REGRAS GERAIS APLICÁVEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E

AO CÁLCULO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS
Art. 85 Concedida a aposentadoria ou pensão, será o ato publicado no Diário Oficial do Município.

Art. 86 A aposentadoria vigorará a partir da data da concessão do referido benefício, exceto no caso de
aposentadoria compulsória.

Art. 87 Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a
remuneração ou o subsídio do respectivo servidor, no cargo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão.

Art. 88 O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas observará, no que couber, os
requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 89 Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição da República
Federativa do Brasil, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do CAMPREV.

Art. 90. Os proventos, pensões ou outros benefícios a ser custeados pelo Instituto de Previdência
Social do Município de Campinas, percebidos cumulativamente ou não, com a remuneração e o
subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos, incluídas todas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, terão como
limite:
I – máximo, o subsídio mensal recebido, em espécie, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
II – mínimo, 100% (cem por cento) do menor vencimento padrão pago pela Administração Direta da
Prefeitura Municipal de Campinas.
§ 1º Para o efeito do disposto no caput deste artigo, observar-se-á, para apuração do limite máximo,
a soma total dos benefícios previdenciários e destes com os valores percebidos em decorrência de
cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o Regime Geral
de Previdência Social.
§ 2º Ficam o Instituto de Previdência do Município de Campinas – CAMPREV – e todos os órgãos
da administração municipal direta, autárquica e fundacional e do Poder Legislativo Municipal
obrigados a, periodicamente, verificar o atendimento do limite máximo de remuneração previsto no
caput e que deve ser aplicado à soma da remuneração ou ao subsídio de cargo acumulável na forma
da Constituição Federal e os benefícios a serem custeados pelo CAMPREV.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 91 Nenhum benefício do CAMPREV poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente
fonte de custeio total.

Art. 92 O CAMPREV efetuará, sobre o valor mensal dos proventos e demais benefícios previdenciários, os
seguintes descontos:
I - contribuições devidas pelos participantes e beneficiários ao Regime Próprio de Previdência Social;
II - pagamentos de benefícios além dos devidos, observado o disposto nesta Lei;
III - imposto de renda na fonte;
IV - pensões alimentícias decorrentes de sentença judicial; e
V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que
autorizadas.
§ 1º O desconto a que se refere o inciso V deste artigo, dependerá da conveniência administrativa do setor de
benefícios do CAMPREV.
§ 2º A restituição de importância recebida indevidamente por segurado do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Campinas, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser feita de uma só
vez, devidamente atualizada, independentemente da aplicação de quaisquer apenamentos previstos em lei.
§ 3º Caso o débito seja originário de erro do CAMPREV, o segurado, usufruindo de benefício regularmente
concedido, poderá devolver o valor de forma parcelada, monetariamente atualizado pelos índices de correção
da caderneta de poupança, devendo cada parcela corresponder a no máximo 10% (dez por cento) do valor
líquido do benefício em manutenção e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito.

Art. 93 No caso de revisão de benefícios de que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, em razão de
erro do CAMPREV, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será objeto de atualização,
nos mesmos moldes do parágrafo anterior.

Art. 94 Será fornecido ao segurado demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor
da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas, o período a que se referem e os descontos efetuados.

Art. 95 O benefício será pago diretamente ao participante ou ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia
contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo
superior a seis meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do CAMPREV.
Parágrafo único. O procurador do beneficiário deverá firmar, perante o CAMPREV, termo de responsabilidade
mediante o qual se comprometa a comunicar qualquer evento que possa retirar eficácia da procuração,
principalmente o óbito do outorgante.

Art. 96 O CAMPREV apenas poderá negar-se a aceitar procuração quando se verificar indício de falsidade do
documento ou de inidoneidade do mandatário, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem
necessárias.

Art. 97 Somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma procuração, ou procurações coletivas,
nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres,
nos casos de parentes de primeiro grau ou, em outros casos, a critério do CAMPREV.

Art. 98 O benefício devido ao participante ou dependente civilmente incapaz será pago, na ausência de
determinação judicial específica, ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, conforme o caso.

Art. 99 Na ausência do cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, tratados no artigo anterior, por período não superior
a seis meses, o pagamento será efetuado a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato
do recebimento.

Art. 100 A impressão digital do segurado incapaz de assinar, aposta na presença de servidor do CAMPREV,
vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício.

Art. 101 O valor não recebido em vida pelo participante somente será pago aos seus dependentes habilitados à
pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil.

Art. 102 Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente.

Parágrafo único. Os benefícios poderão ser pagos mediante qualquer outra forma de pagamento definida pelo
CAMPREV.

Art. 103 Salvo no caso das aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição da
República Federativa do Brasil, não é permitido o recebimento conjunto, a custo do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Campinas ou do Tesouro Municipal, dos seguintes benefícios, inclusive quando
decorrentes de acidente de trabalho:
I - aposentadoria com auxílio-doença;
II - mais de uma aposentadoria;
III - auxílio-maternidade com auxílio-doença;
IV - mais de uma pensão deixada por cônjuge;
V - mais de uma pensão deixada por companheiro, companheira ou convivente;
VI - aposentadoria com abono de permanência em serviço;
VII - mais de um auxílio-doença;
VIII - auxílio-doença com qualquer aposentadoria
Parágrafo único. No caso dos incisos IV e V é facultado ao dependente optar pela pensão mais vantajosa.

Art. 104 Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderão ser antecipados.

Art. 105 Os exames médicos para concessão e manutenção de benefícios devem ser preferencialmente atribuídos
a médicos especializados em perícia para verificação de incapacidade, garantida a revisão e a convalidação do
laudo por médico do CAMPREV, observando-se os mesmos preceitos quando forem realizados por médicos
credenciados.

Art. 106 Fica o CAMPREV obrigado a emitir e a enviar aos segurados aviso de concessão de benefício, além da
memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos.
Art. 107 O pagamento das parcelas relativas a benefícios efetuados com atraso por responsabilidade do
CAMPREV será atualizado no período compreendido entre o mês em que deveria ter sido pago e o mês do
efetivo pagamento.
Parágrafo único – O prazo para a concessão e pagamento dos benefícios previdenciários deverá constar em
Ordem de Serviço a ser expedida pelo CAMPREV e a atualização prevista no caput será devida apenas a partir
do término do período regularmente estabelecido.

Art. 108 A apresentação de documentação incompleta não pode constituir motivo de recusa de requerimento de
benefício.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o requerimento será indeferido caso o segurado não cumpra
a exigência de regularização no prazo de trinta dias.

Art. 109 O CAMPREV manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios,
a fim de apurar irregularidades e falhas eventualmente existentes.

Art. 110 Havendo indício de irregularidade na concessão ou na manutenção de benefício, o CAMPREV notificará
o segurado para apresentar no prazo de trinta dias defesa, provas ou documentos de que dispuser.
§ 1 º A notificação a que se refere o caput deste artigo far-se-á por via postal com aviso de recebimento, sem
prejuízo da publicação no Diário Oficial do Município.
§ 2º Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou pelo edital, sem que tenha havido resposta, ou caso
seja esta considerada pelo CAMPREV como insuficiente ou improcedente, o benefício será corrigido, dando-se
conhecimento da decisão ao segurado.

Art. 111 A perda da qualidade de participante importa a caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.
§ 1º A perda da qualidade de participante não prejudica o direito à aposentadoria, desde que tenham sido
preenchidos todos os requisitos para a obtenção do referido benefício, segundo a legislação então vigente.
§ 2º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do participante que falecer após a perda desta
qualidade, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção de aposentadoria.

Art. 112 Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, todo e qualquer direito de
revisão administrativa para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo
Regime Próprio de Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma da legislação
civil.
Parágrafo único – O prazo de prescrição acima estabelecido não se aplica aos atos administrativos inexistentes
ou nulos de pleno direito.

Art. 113 Os pedidos de aposentadoria, exoneração e licença para tratar de interesses particulares ou afastamento
sem remuneração, a qualquer título, e suas prorrogações, de servidores públicos da administração direta, das
autarquias, das fundações e do Poder Legislativo do Município de Campinas, serão obrigatoriamente instruídos
com certificado de regularidade de situação perante o CAMPREV.
Parágrafo único. No caso de exoneração, o certificado referido neste artigo será expedido no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis e nos demais casos no prazo máximo de 15 dias úteis, contados da data do protocolo.

Art. 114 Serão submetidos a periódico recadastramento e concomitante comprovação de vida:
I - os servidores inativos, a cada 12 (doze) meses; e
II - os beneficiários, a cada 6 (seis) meses.
§ 1º O não cumprimento do disposto neste artigo, nos prazos estabelecidos nos seus incisos, importará a suspensão
dos benefícios até a regularização por parte do interessado, sem prejuízo da prescrição estabelecida no artigo
112 desta lei.
§ 2º A documentação necessária para promoção do recadastramento, será estabelecida através de Ordem de
Serviço.

CAPÍTULO VIII
DA CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 115 O participante terá direito de computar, para fins de concessão e revisão dos benefícios do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Campinas, o tempo de contribuição em qualquer dos Poderes da
Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, bem como ao Regime Geral de Previdência
Social.
§ 1º O tempo de serviço prestado até que lei discipline a matéria será considerado tempo de contribuição,
exigível, em qualquer caso, a apresentação da respectiva certidão original expedida por instituição de previdência
social oficial ou por órgão responsável da administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
§ 2º No caso do trabalhador que tenha se vinculado a órgão da administração direta e indireta da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, submetendo-se ao Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, somente será
aceita a certidão de tempo de serviço original que for expedida pelo órgão responsável pelo Regime Geral de
Previdência Social.

Art. 116 Para efeitos de concessão de aposentadoria ou qualquer outro benefício fica vedada contagem de
tempo de contribuição fictício.

Art. 117 O tempo de contribuição será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as seguintes
normas:
I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais ou fictícias;
II - é vedada a contagem de tempo de contribuição no serviço público com tempo de contribuição na atividade
privada, quando concomitantes;
III - somente será aceita a certidão de tempo de contribuição original.

Art. 118 A certidão de tempo de contribuição, para fins de averbação do tempo em outros regimes de previdência,
somente será expedida pelo CAMPREV após a comprovação da quitação de todos os valores devidos, inclusive
de eventuais parcelamentos de débito.
§ 1º O CAMPREV deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Campinas, à vista dos assentamentos internos ou, quando for o caso, de
outros meios de prova admitidos em direito.
§ 2º A expedição de certidão de tempo de contribuição pelo CAMPREV importará a baixa do referido tempo
nos assentamentos individuais do servidor.
§ 3º. Deverá constar em prontuário próprio o registro da expedição da certidão de tempo de contribuição,
mencionada no parágrafo anterior, constando o período averbado e a finalidade para a qual foi expedida.
§ 4º - O interessado dará recibo da certidão de tempo de contribuição expedida pelo CAMPREV, o qual implicará
sua concordância quanto ao tempo certificado.
§ 5º A reutilização do tempo de contribuição baixado pelo CAMPREV somente dar-se-á com a entrega da
referida certidão de tempo de contribuição original expedida por este órgão, mediante declaração, sob as penas
da lei, de que este tempo não está sendo utilizado para quaisquer fins previdenciários junto a outro órgão ou
instituição de previdência.
§ 6º Os dados constantes da certidão de tempo de contribuição serão estabelecidos através de Ordem de Serviço,
a ser expedida pelo Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – CAMPREV.

Art. 119 O tempo de contribuição para outros regimes de previdência somente pode ser aproveitado junto a este
Regime Próprio de Previdência Social mediante a entrega de certidão de tempo de contribuição original fornecida:
I - pelo setor competente da administração federal, estadual, distrital e municipal, de suas autarquias e fundações,
relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência, devidamente confirmada
por certidão do respectivo Tribunal de Contas, quando for o caso; ou
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II - pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativamente ao tempo de contribuição
para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 120 Considera-se tempo de contribuição, o contado de data a data, desde o início do exercício de cargo até
a data do requerimento de aposentadoria ou do desligamento, conforme o caso, descontados os períodos
legalmente estabelecidos como de suspensão de exercício e de desligamento da atividade.

Art. 121 São contados, em relação ao serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, ou ao Regime
Geral de Previdência Social, como tempo de contribuição neste Regime Próprio de Previdência Social todo
aquele que esta Lei também considerar em relação ao tempo prestado exclusivamente pelo servidor para este
Município.

Art. 122 Não será admitida prova exclusivamente testemunhal para efeito de comprovação de tempo de
contribuição ou de serviço, quando for o caso, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito,
observado o disposto nesta lei.

Art. 123 A comprovação das funções de magistério, far-se-á mediante a apresentação:
I - do respectivo diploma registrado nos órgãos competentes federais e estaduais ou de qualquer outro documento
que comprove a habilitação para o exercício do magistério, na forma de lei específica; e
II - dos registros em Carteira Profissional ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, complementados,
quando for o caso, por declaração do Estabelecimento de Ensino em que foi exercida a atividade, devendo na
extinção deste ser atestado pela Diretoria de Ensino.

CAPÍTULO IX
DA JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 124 A justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou a insuficiência de
documento ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos participantes ou beneficiários,
perante o CAMPREV.
§ 1º Não será admitida a justificação administrativa quando o fato a comprovar exigir registro público de
casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial.
§ 2º O processo de justificação administrativa é antecedente ao pertinente à concessão de benefícios concedidos
por esta lei, devendo ser apensado ao processo principal.

Art. 125 A justificação administrativa somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material,
não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
§ 1º É dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de força maior ou caso
fortuito.
§ 2º Caracteriza-se motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio,
inundação ou desmoronamento que tenha atingido os documentos ou os dados que poderiam comprovar o
tempo de serviço ou de contribuição para o órgão ou entidade na qual o participante alegue ter trabalhado,
devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial feito em época própria ou apresentação de
documentos contemporâneos aos fatos e verificada a correlação com o fato ou situação que se pretende provar.

Art. 126 Para o processamento de justificação administrativa, o interessado deverá apresentar requerimento em
que exponha, clara e minuciosamente, os pontos que pretende justificar, juntando as provas materiais que possuir
e indicando as testemunhas idôneas, em número não superior a seis, cujos depoimentos possam levar à convicção
da veracidade do que se pretende comprovar.
§ 1º As testemunhas, no dia e hora marcados, serão inquiridas a respeito dos pontos que forem objeto da
justificação, indo o processo concluso, a seguir, ao Diretor Previdenciário, a quem competirá homologar ou não
a justificação realizada, cabendo desta decisão, em caso de indeferimento, total ou parcial, recurso, no prazo de
10 (dez) dias úteis, à Junta de Recursos.
§ 2º A justificação administrativa apresentada sem a observância dos requisitos indicados no caput deste artigo
será indeferida sem exame do mérito, podendo o interessado desta decisão pedir reconsideração para a mesma
autoridade que houver proferido o indeferimento do pedido, desde que cumpra os requisitos formais do referido
processo de justificação.

Art. 127 Não podem ser testemunhas as pessoas absolutamente incapazes e os ascendentes, descendentes ou
colaterais, até o terceiro grau, por consangüinidade ou afinidade.

Art. 128 A justificação administrativa será avaliada globalmente quanto à forma e ao mérito, valendo perante o
CAMPREV para os fins especificamente visados, caso seja homologada.

Art. 129 A justificação administrativa será processada sem ônus para o interessado e nos termos das instruções
do CAMPREV.

Art. 130 Somente será admitido o processamento de justificação administrativa na hipótese de ficar evidenciada
a inexistência de outro meio capaz de configurar a verdade do fato alegado e o início de prova material apresentado
levar à convicção do que se pretende comprovar.

TÍTULO IV
DA CONTABILIDADE E FINANÇAS DO CAMPREV

Art. 131 O CAMPREV deverá manter os seus registros contábeis próprios, criando o seu plano de contas, que
espelhe com fidedignidade a sua situação econômica e financeira de cada exercício, evidenciando, ainda, as
despesas e receitas previdenciárias, patrimoniais, financeiras e administrativas, além de sua situação ativa e
passiva, observando as seguintes normas gerais de contabilidade, aplicando-se, no que couber, a legislação
pertinente:
I - a escrituração deverá incluir todas as operações que envolvam direta ou indiretamente a responsabilidade do
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas e que modifiquem ou possam vir a modificar
seu patrimônio;
II - as receitas e as despesas operacionais e administrativas serão escrituradas em regime de competência;
III - a escrituração será feita de forma autônoma em relação às contas do ente público;
IV - o exercício contábil tem a duração de um ano civil, com término no último dia útil de cada ano;
V - o CAMPREV deverá elaborar, com base em sua escrituração contábil, 4 (quatro) demonstrações financeiras
que expressem com clareza a situação do patrimônio durante o exercício contábil e as variações ocorridas no
exercício, a saber:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração do resultado do exercício;
c) demonstração financeira das origens das aplicações dos recursos;
d) demonstração analítica dos investimentos.
VI - deverá o CAMPREV adotar registros contábeis auxiliares para apuração de depreciações, de avaliações
dos investimentos, da evolução das reservas e da demonstração dos resultados do exercício;
VII - deverá o CAMPREV complementar suas demonstrações financeiras por notas explicativas e outros quadros
demonstrativos necessários ao minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício;
VIII - os investimentos em imobilizações para o uso ou renda devem ser corrigidos e depreciados pelos critérios
adotados pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º - Deverá ser realizada auditoria contábil, em cada balanço, por entidades regularmente inscritas em órgão
competente da União, observadas as normas estabelecidas por este órgão fiscalizador.
§ 2º - A auditoria contábil prevista no parágrafo anterior deverá ser encaminhada ao Ministério da Previdência
Social para conhecimento e acompanhamento, até o dia 31 de março do ano subseqüente.

Art. 132 A vigência da Política de Investimentos, a que se refere o artigo 9º, XI, desta lei, terá validade de até
06 (seis) meses, podendo ser alterada a qualquer momento, mediante aprovação do Conselho Municipal de
Previdência.

Art. 133 Compete aos gestores de investimentos:
I - determinar e manter as aplicações financeiras, observado o disposto na Política de Investimentos;
II - definir os limites globais de aplicações em cotas de Fundos de Investimentos por gestor, observando-se que
os limites deverão estar sempre acompanhados de análise técnica elaborada por especialistas ou empresas
reconhecidas pelo mercado;
III - orientar, em termos gerais, os investimentos com base em análise dos cenários políticos, econômicos e
financeiros;
IV - controlar a aderência ao mandato, através de “reports” (composição, limites e requisitos da carteira) emitidos
pelo administrador-gestor;
V - controlar a aderência às normas e ao enquadramento dos investimentos impostos pela legislação vigente e
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), inclusive risco;
VI - avaliar a política de investimentos, propondo alterações julgadas necessárias;
VII - zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução das operações relativas as aplicações dos
recursos da entidade.

Art. 134 O CAMPREV na condição de autarquia municipal autônoma, prestará contas anualmente ao Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, respondendo seus gestores pelo fiel desempenho de suas atribuições e
mandatos, na forma da lei.

Art. 135 O CAMPREV deverá implementar o registro individualizado das contribuições dos servidores da
Prefeitura, de suas autarquias e fundações e da Câmara Municipal, conforme previsto nesta lei, onde deverão
constar, do servidor, os seguintes dados:
I - nome;
II - matrícula;
III - remuneração;

IV - valores mensais e acumulados no período, da contribuição previdenciária;
V - valores mensais e acumulados do recolhimento previdenciário do respectivo ente estatal referente ao servidor.
Parágrafo Único. O segurado será cientificado das informações constantes de seu registro individualizado
mediante extrato anual de prestação de contas.

Art. 136 Na Avaliação Atuarial prevista no § 1º, do artigo 138 desta Lei serão observadas as normas gerais de
atuária e os parâmetros da legislação pertinente.
§ 1º - A Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, as autarquias e fundações, conforme previsto nesta lei,
deverão acatar as orientações contidas no parecer técnico atuarial anual, tomando as medidas necessárias, em
conjunto com a Diretoria do CAMPREV, para implantação imediata das recomendações dele constantes, contando,
ainda, com todo o apoio e empenho dos Conselhos Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal.
§ 2º - A Avaliação Atuarial descrita no caput deste artigo deverá estar disponível para conhecimento e
acompanhamento do Ministério da Previdência Social, até 31 de março do ano subsequente.

Art. 137 O regime de financiamento dos benefícios previdenciários abrangidos pelo CAMPREV, será o de:
I- repartição simples, para os participantes e seus beneficiários, segurados do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Campinas e da Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores da Câmara Municipal
de Campinas, até a data de publicação desta lei;
II - capitalização, para os participantes segurados do CAMPREV, que ingressarem a partir da data de publicação
desta lei e seus beneficiários.

TÍTULO V
DO CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

CAMPINAS
Art. 138. A alíquota de contribuição dos participantes em atividade para o custeio do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Campinas corresponderá a 11 % (onze por cento) incidentes sobre a
remuneração de contribuição de que trata o artigo 20, inciso XI desta Lei, a ser descontada e recolhida pelo
órgão ou entidade a que se vincule o servidor.
§ 1º A cada ano, atendendo ao disposto na legislação federal, depois de aprovado pelo Conselho Municipal de
Previdência, o estudo atuarial que indique a necessidade de revisão da alíquota de que trata o caput, o Poder
Executivo encaminhará à Câmara Municipal proposta de lei ordinária para a sua revisão, com o objetivo de
adequá-la a percentual que assegure o equilíbrio atuarial e financeiro do Regime Próprio de Previdência Social
do Município de Campinas.
§ 2º A avaliação financeira e atuarial do sistema deverá ser realizada por profissional ou empresa de atuária,
regularmente inscritos no Instituto Brasileiro de Atuária.
§ 3º A avaliação atuarial e as reavaliações subsequentes serão encaminhadas ao Ministério de Previdência
Social no prazo previsto na Legislação Federal pertinente;
§ 4º Até que possa ser regularmente exigida a contribuição de que trata o caput, permanece devida a alíquota
previdenciária estabelecida pelo inciso I, do art. 5º, da Lei Municipal nº 8.442, de 15 de agosto de 1995.

Art. 139 As contribuições dos participantes em atividade são devidas mesmo que se encontrem sob o regime de
disponibilidade ou gozo de benefícios.
Parágrafo único – A contribuição previdenciária, sem prejuízo das regras gerais desta lei, observará, ainda, os
seguintes preceitos:
I – em caso de cessão, com prejuízo de seus vencimentos, o respectivo termo deverá estabelecer o regime de
transferência dos valores atinentes ao participante e ao órgão ou entidade cessionária, sendo o repasse destes
valores de responsabilidade do órgão cessionário, devendo a contribuição previdenciária ter como base a
remuneração de contribuição do participante junto ao órgão cedente, como se na ativa estivesse;
II – em caso de afastamento para cumprimento de mandato eletivo, a respectiva portaria deverá designar os
valores de contribuição do servidor e do órgão, devendo a contribuição previdenciária ter como base a
remuneração de contribuição do participante, como se na ativa estivesse;
III – em caso de afastamento, com prejuízo de seus vencimentos, incumbe ao participante promover o recolhimento
tempestivo das contribuições previdenciárias próprias e das relativas ao órgão ou entidade de vinculação, até a
data do término de seu afastamento, devendo a contribuição previdenciária ter como base a remuneração de
contribuição do participante, como se na ativa estivesse.

Art. 140 - Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo Instituto de
Previdência Social do Município de Campinas, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares
em atividade, conforme:
I - 11% (onze por cento) sobre os proventos de aposentadorias e pensões, concedidas com base no Capítulo V
do Título III e nas Seções III e IV do Capítulo I do Título VI desta Lei, que superem o limite máximo estabelecido
para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
II - 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões de que tratam as Seções I
e II do Capítulo I do Título VI desta Lei, que supere cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Parágrafo único - Até que possa ser regularmente exigida a contribuição previdenciária de que trata este artigo,
permanece devida a contribuição prevista no inciso II, do artigo 5º, da Lei Municipal nº 8.442, de 15 de agosto
de 1995.

Art. 141 - A alíquota de contribuição do Poder Executivo Municipal de Campinas, suas autarquias e fundações
públicas e do Poder Legislativo Municipal de Campinas corresponderá a:
I - 22% (vinte e dois por cento) da totalidade das parcelas de remuneração de contribuição dos participantes,
admitidos a partir da data de publicação desta Lei; e
II - 22% (vinte e dois por cento) da totalidade das parcelas de remuneração de contribuição dos participantes,
admitidos até a data de publicação desta Lei.
§ 1º - A contribuição patronal deverá ser sempre o dobro da contribuição do servidor.
§ 2º - Até que possa ser regularmente exigida a contribuição de que trata o caput, permanece devida a alíquota
previdenciária estabelecida pelo parágrafo 2º, do art. 5º, da Lei Municipal nº 8.442, de 15 de agosto de 1995.

Art. 142 - Fica criado o Fundo Previdenciário, de natureza contábil e caráter permanente, para custear na forma
legal, as despesas previdenciárias relativas aos servidores participantes admitidos a partir da data de publicação
desta lei.
§ 1º - O Fundo Previdenciário será constituído pelas seguintes receitas:
I- contribuições previstas nos artigos 138, 139 e no inciso I, do artigo 140 desta lei, no tocante aos servidores
referidos no caput do presente artigo;
II - de rendimentos e acréscimos resultantes da aplicação de seus recursos;
III – de créditos decorrentes do repasse oriundo do Regime Geral de Previdência Social, sob a forma de
compensação previdenciária, nos termos da Lei Federal que rege a matéria;
IV – de créditos decorrentes do repasse oriundo de outros regimes próprios de previdência de servidores públicos,
sob a forma de compensação previdenciária, na forma que dispuser a lei;
V - contribuições ou aportes extraordinários, se apurada a necessidade por avaliação atuarial.

Art. 143 - Fica criado o Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário, para custear, paralelamente
aos recursos orçamentários e às respectivas contribuições dos patrocinadores, dos participantes e dos beneficiários,
as despesas previdenciárias relativas aos servidores participantes admitidos até a data de publicação desta lei.
§ 1º - O Fundo Financeiro será constituído pelas seguintes receitas:
I – de contribuições adicionais dos patrocinadores necessárias para custear e financiar os benefícios do Regime
Próprio de Previdência Social de que trata esta lei;
II – de saldos existentes no Fundo de Caixa Previdenciário, no Fundo de Reserva Previdenciária e no Fundo de
Custeio dos Benefícios Previdenciários, criados pela Lei Municipal nº 8442, de 15 de agosto de 1995;
III – de bens que integravam o patrimônio do Instituto de Previdência dos Municipiários de Campinas – IPMC;
IV - de bens e recursos integrantes do patrimônio da Caixa de Previdência dos Servidores da Câmara Municipal
de Campinas;
V – de créditos decorrentes do repasse oriundo do Regime Geral de Previdência Social, sob a forma de
compensação previdenciária, nos termos da Lei Federal que rege a matéria;
VI – de créditos decorrentes do repasse oriundo de outros regimes próprios de previdência de servidores públicos,
sob a forma de compensação previdenciária, na forma que dispuser a lei;
VII – de rendimentos e acréscimos resultantes da aplicação de seus recursos;
VIII - do superávit gerado pela contribuição dos participantes e beneficiários referidos no caput em relação à
despesa previdenciária, enquanto a despesa previdenciária for inferior ao montante arrecadado por estas
contribuições;
IX - do superávit gerado pela contribuição dos patrocinadores em relação à contribuição referente aos participantes
admitidos até a data de publicação desta Lei, enquanto a despesa previdenciária for inferior às respectivas
contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas e dos respectivos patrocinadores;
X – dos recursos de utilização e do produto da alienação de bens e direitos do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Campinas ou a este transferido pelos patrocinadores;
XI – dos recursos provenientes da carteira habitacional previstos no artigo 10, inciso IV, e das
ações previstas no artigo 13 da Lei Municipal nº 8.442, de 15 de agosto de 1995;
XII - de superávits obtidos pelo Instituto de Previdência Social do Município de Campinas, obedecidas as
normas da legislação federal regente e o regulamento geral do sistema;
XIII - de doações e legados;
§ 2º - Quando as despesas previdenciárias, do grupo de servidores admitidos até a data de publicação desta Lei, for
superior à arrecadação das suas contribuições previstas nos art. 138 e 140 e das contribuições previstas no inciso
II do art. 141, será assim efetivada a necessária integralização da folha líquida de benefícios do grupo em questão:
I - 50% (cinqüenta por cento) da complementação da despesa será oriunda dos valores acumulados no Fundo
Financeiro;
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II - 50% (cinqüenta por cento) da complementação da despesa será oriunda de recursos orçamentários de todos
os entes patrocinadores, estabelecidos na forma legal instituída para o procedimento orçamentário, observada a
previsão de despesa apurada em avaliação atuarial.

§ 3º Quando os recursos do Fundo Financeiro tiverem sido totalmente utilizados, o Poder Executivo
Municipal, suas autarquias, fundações e o Poder Legislativo Municipal assumirão a integralização
da folha líquida de benefícios.

Art. 144 - É vedada a transferência de recursos do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário, exceto o
superávit previsto no inciso XII, do art. 143 desta lei, quando se extinguir o grupo de segurados do Fundo
Financeiro.

Art. 145 – As despesas administrativas do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas
não poderão exceder a 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, proventos e pensões dos participantes
e beneficiários vinculados, ficando o repasse sob responsabilidade dos patrocinadores.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PARA OS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS EM GOZO DE

BENEFÍCIO EM 30/12/2003
Art. 146 - Os participantes inativos e pensionistas do Poder Executivo Municipal, suas autarquias, fundações
e Poder Legislativo Municipal, em gozo de benefícios na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/
03, contribuirão para o custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas com
percentual igual ao estabelecido para os servidores públicos estatutários em atividade.
Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos
proventos e das pensões que supere 50% (cinqüenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 147 – Os proventos de aposentadoria e as pensões dos dependentes referidos no artigo anterior serão
revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendido aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão, na forma da lei.

SEÇÃO II
DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM CUMPRIU OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DOS

BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE ATÉ 30/12/2003
Art. 148 - É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos participantes,
bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/03,
tenham cumprido todos os requisitos para a obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação
então vigente.
§ 1º - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em termos
integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional
nº 41/03, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à
época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas
condições da legislação vigente.
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões dos dependentes referidos no caput serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Art. 149 - O servidor de que trata esta Seção que opte por permanecer em atividade tendo completado as
exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se
mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da
sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

SEÇÃO III
DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO COMO TITULAR

DE CARGO ESTATUTÁRIO ATÉ 15/12/1998
Art. 150 - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no Capítulo V do Título
III desta Lei, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados na forma do art. 40 e
seu parágrafo único, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo estatutário no Poder Executivo
Municipal, suas autarquias, fundações ou Poder Legislativo Municipal até a data de publicação da Emenda
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e ainda não cumpriu os requisitos de elegibilidade de que
trata a Seção anterior, quando o servidor, cumulativamente:
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação da
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.
§ 1º - O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os
seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos
pelos artigos 48 e 49 desta lei, na seguinte proporção:
I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma
do caput até 31 de dezembro de 2005;
II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de
1º de janeiro de 2006.
§ 2º - O professor, servidor do Município, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data de publicação
da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo estatutário
de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até
a publicação da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, contado com o acréscimo de dezessete
por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de
efetivo exercício das funções de magistério, observado o disposto no parágrafo 1º.
§ 3º - Para fins do disposto no parágrafo anterior, considera-se função de magistério a atividade docente do
professor exercida exclusivamente em sala de aula.

Art. 151 - O servidor de que trata o artigo 150, que tenha completado as exigências para aposentadoria ali
estabelecidas, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao
valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

Art. 152 – É assegurado o reajustamento das aposentadorias concedidas de acordo com o artigo 150, conforme
critérios estabelecidos em lei.

SEÇÃO IV
DAS DISPOSIÇÕES PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO COMO TITULAR

DE CARGO ESTATUTÁRIO ATÉ 30/12/2003
Art. 153 - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no Capítulo V do Título
III ou pelas regras da Seção anterior, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais,
que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo estatutário em que se der a aposentadoria,
na forma da lei, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo estatutário no Poder Executivo Municipal,
suas autarquias, fundações e no Poder Legislativo Municipal, até a data de publicação da Emenda Constitucional
nº 41/03, e ainda não cumpriu os requisitos de elegibilidade de que trata a Seção II, desde que preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Art. 154 - Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto
nos incisos I e II respectivamente, do artigo anterior, para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Parágrafo único – Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se função de magistério a atividade
docente do professor exercida exclusivamente em sala de aula.

Art. 155 - Os proventos das aposentadorias concedidas conforme os artigos 153 e 154 serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da
lei.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 156 Entrando em vigor a presente Lei, o Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará, através de
Decreto Municipal, a eleição do Conselho Municipal de Previdência, dos Membros da Diretoria Executiva, do
Conselho Fiscal e da Junta de Recursos.
§ 1º Fica o Departamento de Previdência dos Servidores, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, como
o órgão responsável pela coordenação e realização das eleições, no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 2º Os Membros da Diretoria Executiva assim nomeados, em conjunto com o Presidente interino nomeado na
forma do artigo 159 da presente lei, incumbir-se-ão de adotar as medidas necessárias visando à transição do
Departamento de Previdência do Servidor e da Caixa de Previdência dos Servidores da Câmara Municipal de
Campinas para o Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV.
§ 3º Os atuais integrantes do Conselho de Supervisão Financeira e do Conselho de Orientação, criados pela Lei
nº 8.442, de 15 de agosto de 1995, igualmente participarão da equipe de transição, respondendo no que couber,
pelas atribuições do Conselho Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal criados pela presente Lei.

Art. 157 O Conselho Municipal de Previdência, o Conselho Fiscal e a Junta de Recursos, deverão ser instalados
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da homologação da eleição.
Art. 158 O primeiro mandato do Conselho Municipal de Previdência, do Conselho Fiscal da Junta de Recursos
e da Diretoria Executiva, excetuando-se do Diretor Presidente, criados pela presente lei, findar-se-á em janeiro
de 2007.

Art. 159 O Diretor do Departamento de Previdência dos Servidores será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal para exercer interinamente a Presidência do CAMPREV, a fim de realizar a transição do Departamento
de Previdência dos Servidores para o Instituto de Previdência Social do Município de Campinas (CAMPREV).
Parágrafo único – A nomeação interina de que trata o caput cessará em 31 de dezembro de 2004, ocasião em que
será empossado o Presidente do CAMPREV, cuja nomeação dar-se-á de acordo com a regulamentação constante
do artigo 6º da presente lei.

Art. 160 Lei própria disporá sobre o quadro de pessoal do CAMPREV.
§ 1º A remuneração dos cargos de Presidente, Diretor do CAMPREV, observará a seguinte composição:
I - Presidente: equiparado ao valor atribuído aos presidentes de autarquias do município de Campinas;
II - Diretor: equiparado aos valores atribuídos aos diretores de departamento da administração pública direta do
município de Campinas.
§ 2º Enquanto não forem criados e providos os cargos integrantes do quadro de pessoal do CAMPREV, serão
comissionados, sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens, para exercerem as funções correspondentes,
servidores da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.
§ 3º Para os fins previstos no parágrafo segundo poderão ser aproveitados os servidores lotados no Departamento
de Previdência do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, os quais igualmente integrarão, nos
trabalhos de assessoria e apoio, a equipe de transição referida no parágrafo 2º, do artigo 156 desta lei.

Art. 161 Os créditos do CAMPREV constituirão dívida ativa, considerada líquida e certa quando estiver
devidamente inscrita em registro próprio, com observância dos requisitos exigidos na legislação adotada pelo
Poder Público, para o fim de execução judicial.

Art. 162 As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de verbas próprias já consignadas
nos orçamentos da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações instituídas pelo
Município, para o exercício financeiro de 2004, a serem suplementadas, se necessário.

Art. 163 Serão de responsabilidade exclusiva dos patrocinadores, sem qualquer participação financeira do
CAMPREV, os débitos:
I - relativos à compensação previdenciária entre os diversos regimes de previdência, na hipótese de mudança da
subordinação previdenciária de servidor ativo para o Regime Geral da Previdência Social ou para o Regime
Próprio de Previdência Social de outro ente estatal, que venham ocorrer até a publicação desta lei; e
II - oriundos de decisões judiciais, na hipótese em que, nas respectivas ações, os patrocinadores figurarem
como sucumbentes.

Art. 164 No caso de extinção do Regime Próprio de Previdência Social, estabelecido nesta Lei, ou cessação,
interrupção, supressão ou redução de benefícios, o Município, Autarquias, Fundações Públicas e Câmara
Municipal assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios já concedidos aos seus
respectivos servidores, bem como aqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão tenham sido
implementados anteriormente à extinção do CAMPREV.

Art. 165 Enquanto o CAMPREV não dispuser de quadro próprio de procuradores, o Poder Executivo Municipal
disponibilizará, no mínimo 3 (três) Procuradores Municipais, para, exclusivamente, prestar a advocacia
contenciosa, assessoria e consultoria jurídicas.

Art. 166 Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, em cada exercício, parcela da repartição do produto de
que trata o art. 159, I, “b”, da Constituição Federal, necessária a garantir o pagamento das contribuições
consideradas tecnicamente devidas, podendo para tal fim formalizar os instrumentos necessários à efetividade
da mencionada garantia.

Art. 167 Em caso de insuficiência da capacidade financeira do CAMPREV para liquidação dos benefícios
previstos nesta Lei, a responsabilidade pelo adimplemento da complementação do custeio será das respectivas
entidades patrocinadoras, na proporção de suas participações.

Art. 168. O pagamento das licenças-saúde e licenças-maternidade verificadas durante o período de 3 (três)
meses após a data da publicação desta lei será de responsabilidade dos entes patrocinadores.

Art. 169. O Município responderá subsidiariamente pelo pagamento das aposentadorias e pensões concedidas
na forma da lei, na hipótese de extinção ou insolvência do Regime Próprio de Previdência Social do Município
de Campinas - CAMPREV.

Art. 170 Os atos de ordem normativa e o expediente do CAMPREV serão obrigatoriamente publicados no
órgão de imprensa oficial do município, com as mesmas prerrogativas e vantagens dispensadas à administração
direta, sendo expressamente vedada a divulgação ou publicidade de caráter personalístico.

Art. 171 O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas somente poderá ser extinto
através de lei complementar.

Art. 172 Os Fundos de Caixa Previdenciário, de Reserva Previdenciária e de Custeio dos Benefícios
Previdenciários, de que tratam os artigos 3º, 4º, 9º e 14 da Lei Municipal nº 8.442, de 15 de agosto de 1995 e o
artigo 65, da Lei Municipal 8.219, de 23 de dezembro de 1994, serão extintos na data de publicação desta Lei,
observado o disposto no art. 143, desta Lei.

Art. 173 Fica o Fundo de Pensões e de Assistência à Saúde, de que trata o artigo 6º da Lei Municipal nº 8.442,
de 15 de agosto de 1995, transformado em Fundo de Assistência à Saúde – FAS –, e criado o fundo de Assistência
à Saúde da Câmara – FASC.
§ 1° - O Fundo de Assistência à Saúde – FAS - fica destinado exclusivamente à cobertura médico-hospitalar e
odontológica aos inativos, aposentados pela Prefeitura Municipal de Campinas até março de 1992 e seus
dependentes e, o Fundo de Assistência à Saúde da Câmara - FASC -, destinado exclusivamente à cobertura
médico-hospitalar aos beneficiários da CAPSCMC - ativos, inativos e pensionistas - existentes até a data da
publicação desta lei, que optarem pela participação no FASC, e seus dependentes.
§ 2° - O FAS e o FASC serão custeados, respectivamente, através de:
I – Contribuição mensal de 5% (cinco por cento) dos inativos, aposentados pela Prefeitura Municipal de Campinas,
até março de 1992, devida na forma da legislação vigente até a data de publicação da presente lei, e de 5%
(cinco por cento) do valor da referência do cargo do servidor ativo ou do cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria do servidor da Câmara Municipal;
II – Contribuição mensal de 5% (cinco por cento) sobre o valor das pensões concedidas até março de 1992,
devida na forma da legislação vigente até a data da publicação da presente lei, e de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da referência do cargo efetivo que serviu para a concessão da pensão, dos pensionistas da Caixa de
Assistência e Previdência dos Servidores da Câmara Municipal de Campinas – CAPSCMC;
III – Bens imóveis da Prefeitura Municipal de Campinas, oriundos do extinto Instituto de Previdência dos
Municipiários de Campinas – IPMC -, e 20% (vinte por cento) do patrimônio financeiro e dos bens imóveis da
CAPSCMC existentes até a data da publicação desta lei, que serão revertidos para o Fundo Financeiro criado
pela presente lei, assim que extinto o quadro de beneficiários dos fundos de assistência à saúde.
§ 3° - Os bens imóveis a que se refere o inciso III do parágrafo anterior encontram-se expressamente elencados
no anexo único da presente lei.
§ 4° No caso dos recursos dispostos neste artigo serem insuficientes para o custeio dos fundos de assistência à
saúde, os Poderes Executivo e Legislativo Municipal assumirão a diferença apurada relativa aos seus servidores .

Art. 174 O Fundo de Pecúlio Especial de que tratam os artigos 3º e 52 da Lei Municipal nº 8.442, de 15 de
agosto de 1995, e os fundos de assistência à saúde definidos no artigo anterior, a complementação de aposentadoria
e pensão dos servidores aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social e as indenizações (pensões
judiciais), ficarão sob responsabilidade gerencial do CAMPREV, devendo ter contabilidade, custos e contribuição
distintos do Fundo Previdenciário e do Fundo Financeiro de que tratam os artigos 142 e 143 desta lei.
§ 1º - O custeio do Fundo de Pecúlio Especial de que trata o caput deste artigo observará as regras dos artigos
52, 53 e 54 da Lei Municipal nº 8.442, de 15 de agosto de 1995.
§ 2º - O custeio da complementação de aposentadoria e pensão e das indenizações (pensões judiciais) dar-se-á
através de:
I - 11% (onze por cento) do excedente de 50% (cinqüenta por cento) do limite máximo do benefício do Regime
Geral de Previdência Social, no tocante ao valor motivado a título de complementação.
II – Recursos oriundos do Tesouro da Prefeitura Municipal de Campinas, das suas autarquias, fundações e
Poder Legislativo Municipal.
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§ 3º. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Campinas poderão designar servidores de seus quadros de
funcionários para ficarem à disposição do CAMPREV a fim de colaborar no gerenciamento das
respectivas contas relativas aos fundos de assistência à saúde.

Art. 175 A extinção do Conselho de Supervisão Financeira e do Conselho de Orientação do Sistema de
Previdência do Servidor Público Municipal de Campinas, previstos na Lei nº 8.442, de 15 de agosto de 1995,
ocorrerá com a instalação do Conselho Municipal de Previdência, do Conselho Fiscal e da Junta de Recursos
previstos na presente lei.

Art. 176 Fica extinta a Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores da Câmara Municipal de Campinas.

Art. 177. Ficam assegurados os benefícios obrigatórios constantes na Resolução nº 313, de 24 de maio de
1965 – criação da CAPSCMC -, e na Lei nº 4.725, de 20 de junho de 1977 e, até a assunção, por parte do
Fundo de Assistência à Saúde da Câmara – FASC -, de que trata o art. 173 desta lei, das coberturas
médico-hospitalares, será observado o seguinte:
I - Os contratos, credenciamentos e convênios médicos e hospitalares existentes serão vigentes por 3 (três)
meses, podendo ser prorrogados;
II - As internações, os atendimentos e acompanhamentos médico-hospitalares não terão solução de continuidade;
III - As guias para consulta e internações continuarão a ser expedidas pelo CAMPREV, nos mesmos moldes que
vinham sendo, podendo ser utilizados os impressos existentes em nome da CAPSCMC;
IV - O CAMPREV poderá optar por gestão própria ou não do FASC, mantendo-se os parâmetros de assistência
até então oferecidos;
V - Os beneficiários da CAPSCMC serão contatados pelo CAMPREV para exercerem seus direitos de participar
do FASC;
VI - O CAMPREV fará o contato por meio de cartas registradas com AR e o beneficiário deverá fazer sua opção
no prazo aventado pela entidade;
VII - Fica vedada a participação, no Fundo, de beneficiário que não optou;
VIII – Consideram-se válidos, sem direito a reembolso, os descontos efetuados para o FASC até o momento da
opção. O beneficiário, querendo, poderá antecipar sua opção pela não participação, manifestando-se, por escrito,
ao departamento de pessoal da Câmara ou, se pensionista, ao CAMPREV, antes de ser contatado nesse sentido.
IX - O beneficiário da CAPSCMC poderá, a qualquer momento, pedir seu desligamento do Fundo, ficando
vedado o reingresso.
Parágrafo único. As mesmas providências poderão ser observadas, naquilo que couber, pelo Fundo de Assistência
à Saúde – FAS.

Art. 178. As fontes de custeio dos Fundos de Caixa Previdenciário, do Fundo de Reserva Previdenciária e do
Fundo de Custeio dos Benefícios Previdenciários, extintos pela presente lei, reverterão para o Fundo Financeiro.

Art. 179 Nenhum servidor do CAMPREV será colocado à disposição de outro órgão, com ônus para o referido
Instituto.

Art. 180 É vedado ao CAMPREV prestar empréstimo, fiança, aval, aceite ou coobrigar-se a qualquer título.

Art. 181. Fica a Diretoria Executiva do CAMPREV autorizada a tomar as providências necessárias para a
adequação da administração, durante o período de transição aludido no § 2º do artigo 156, inclusive do FAS e
do FASC, mediante edição de ato próprio.

Art. 182. As entidades patrocinadoras do CAMPREV serão responsáveis por efetuar o aporte financeiro
necessário à cobertura do passivo atuarial relativo aos benefícios previdenciários concedidos e a conceder, aos
segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas, admitidos no Poder
Executivo Municipal, suas autarquias, fundações e Poder Legislativo Municipal até a data da publicação desta
lei.
§ 1º Fica igualmente autorizadas as entidades patrocinadoras a transferir para o CAMPREV os recursos, bens e
direitos indispensáveis à composição das reservas técnicas necessárias ao custeio, total ou parcial, dos planos
de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas.
§ 2º Poderão ser aportados em regime progressivo, a critério dos patrocinadores, os recursos referentes ao
tempo passado, assegurada a viabilidade técnico-atuarial do plano.

Art. 183 É vedado ao CAMPREV assumir atribuições, responsabilidades e obrigações estranhas às suas
finalidades.

Art. 184 Não poderão ser designados como membros do Conselho Municipal de Previdência, do Conselho
Fiscal, da Junta de Recursos e da Diretoria Executiva do CAMPREV as pessoas que tenham sido definitivamente
condenadas por crime contra o patrimônio, administração pública e tenham sido definitivamente responsabilizadas
por ato de improbidade administrativa, enquanto perdurar o cumprimento da pena.

Art. 185 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 30 de junho de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT. 04/08/2818

Autoria: Prefeitura Municipal de Campinas

ANEXO ÚNICO
I - BENS IMÓVEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS

20 lotes, designados de 1 a 20, que compreendem a quadra 37 da planta do loteamento, sito à Rua 50 c/ Rua 48
- situado em zona rural, 3º sub-distrito deste município, Jardim Campo Grande, conforme escritura passada no
5º tabelionato local, livro 138, fls. 131, em 04/06/1962, registrada sob nº 38.114, livro 3-V, fls. 15, em 22 junho
de 1.962.
10.000 m2, medindo 73,00m, em curva pelo alinhamento da rua S/D, 26,50m, em curva de concordância desta
rua c/ a Av. Dr.Abelardo Pompeu do Amaral, Bairro São Bernardo, neste Município.
42,00m mais 35,50m em curva e 212,00m em reta pelo alinhamento de outra rua Av. João Batista Morato do
Canto, que delimita a área e 110,50m onde divisa com um vale existente, Bairro São Bernardo, neste Município,
gleba essa recebida em doação de pagamento de acordo com a Lei 3.614, de 18 de outubro de 1967, conforme
escritura lavrada no 2º Tabelionato local, em 27/11/1967, livro 433, fls. 18 verso, registrada sob o nº 62.128,
livro 3 A-L, fls. 153 em 06/04/1968.
Av. Prefeito Faria Lima, Parque Itália, neste Município, medindo 20,70m e mais 15, 13 em curva, de frente para
a referida Av. acima mencionada, de um lado, fazendo confrontação com terreno da Prefeitura Municipal de
Campinas, que, por sua vez, confronta com propriedade da Delegacia da Receita Federal, medindo 62,40m, do
outro lado, confrontando com a rua Projetada, medindo 52,50m, e nos fundos, medindo 41,45m, enfeixando
uma área total de 2.000m2, conforme escrituras passadas no 1º Cartório – livro A-2, fls 108 sob o nº 1.374 e no
2º Cartório, livro 433 – fls 18 verso em 27/11/1967, ambos neste Município.
Condomínio Edifício José Guernelli - –17º andar, salas: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 18º andar, salas:
181, 182, 183, 184, 185, 186 e 187, sito à Rua General Osório nº 1031-Centro, neste Município, decorrentes de
desapropriação através dos Decretos nº 4.916 de 28 de Julho de 1976 e nº 5.527 de 30 de Outubro de 1978.

II - BENS IMÓVEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - FASC
Imóvel residencial localizado na Rua Cristóvão Bonini, nº 1257, Jardim Proença, conforme escritura lavrada no
1º Tabelionato local, livro 851 fls. 077, matrícula 24.324 - 1º Cartório de Registro de Imóveis registrada sob nº
24.324
Apartamento nº 11, 1º andar, Edifício Bari, localizado na Rua Saldanha Marinho, 1.142, conforme escritura
lavrada no 1º Tabelionato local, em 16/09/1981, livro 862, fls. 81, matrícula nº 32.591 - 2º Cartório de Registro
de Imóveis.

Apartamento nº 12, 1º andar, Edifício Bari, localizado na Rua Saldanha Marinho, 1.142, conforme
escritura lavrada no 1º Tabelionato local, em 16/09/1981, livro 862, fls. 80, matrícula nº 32.592 – 2º
Cartório de Registro de Imóveis

Salão comercial térreo, localizado na Rua Saldanha Marinho, 1.142, conforme escritura lavrada no
1º Tabelionato local, em 16/09/1981, livro 862, fls. 082, matrícula nº 32.590 – 2º Cartório de Registro
de Imóveis

Conjunto comercial nº 204, 20º andar, Edifício Cruz Alta, localizado na Rua Barão de Jaguara, nº 1.481, Centro,
conforme escritura lavrada no 1º Tabelionato local, livro 783, fls. 159, matrícula nº19.187 – 2º Cartório de
Registro de Imóveis
Conjunto comercial nº 115, 11º andar, Edifício Cruz Alta, localizado na Rua Barão de Jaguara, nº 1.481, Centro,
conforme escritura lavrada no 5º Tabelionato local, livro 489, fls. 127, matrícula nº 19.116 – 2º Cartório de
Registro de Imóveis
Conjunto comercial nº 135, 13º andar, Edifício Cruz Alta, localizado na Rua Barão de Jaguara, nº 1.481, Centro,
conforme escritura lavrada no 1º Tabelionato local, livro 779, fls. 48, matrícula nº 19.132 – 2º Cartório de
Registro de Imóveis
Conjunto comercial nº 144, 14º andar, Edifício Cruz Alta, localizado na Rua Barão de Jaguara, nº 1.481, Centro,
conforme escritura lavrada no 1º Tabelionato local, livro 779, fls. 50, verso, matrícula nº 19.139
Conjunto comercial nº 803, 8º andar, Edifício Cidade de Campinas, localizado na Rua Regente Feijó, nº 1.251,
Centro, conforme escritura lavrada no 5º Tabelionato local, livro 345, fls. 179, matrícula nº 6320 - 2º Cartório
de Registro de Imóveis

Conjunto comercial nº 804, 8º andar, Edifício Cidade de Campinas, localizado na Rua Regente Feijó,
nº 1.251, Centro, conforme escritura lavrada no 5º Tabelionato local, livro 251, fls. 37, matrícula nº
51.612

Apartamento residencial nº 22, 2º andar, Edifício Monza, localizado na Rua Maestro João de Túlio, nº 131,
Cambuí, conforme escritura lavrada 1º Tabelionato local, livro 926, fls. 330 - matrícula nº 53.396 - 1º Cartório
de Registro de Imóveis,
Apartamento residencial nº 21, 2º andar, Edifício Monza, localizado na Rua Maestro João de Túlio, nº 131,
Cambuí, conforme escritura lavrada 1º Tabelionato local, livro 926, fls. 330 - matrícula nº 53.395 - 1º Cartório
de Registro de Imóveis,

Área localizada em parte do Parque situado no Jardim Santana, com 13.495,00 m², situada entre as
Ruas Cinira Cyrenia Arruda Camargo, Projetada e Luis Moretzshon Camargo, conforme escritura de
doação lavrada no 5º Tabelionato local, livro 346, fls. 139, transcrição nº 29.813, livro 3-AB, fls. 68
- 1º Cartório de Registro de Imóveis – matrícula nº 15.530

LEI N. 12016 DE 30 DE JUNHO DE 2004
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O ANO DE 2005, E DÁ OUTRAS

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

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1o - Em cumprimento ao disposto no § 2o do Artigo 165 da Constituição Federal, e no § 2o, do Artigo 166,
da Lei Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2005,
compreendendo:
I – as prioridades da administração municipal;
II – a estrutura e organização dos orçamentos;
III – as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
IV – as disposições relativas à dívida pública municipal;
V – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VI – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
VII – as demais disposições gerais não contempladas nos incisos anteriores.
Parágrafo único – Integram esta Lei os seguintes Anexos:
I – de Prioridades da administração municipal;
II – de Metas Fiscais, elaborado em conformidade com os §§ 1o e 2o, do Artigo 4o, da Lei Complementar no 101,
de 04 de maio de 2000, inclusive os anexos da Evolução do Patrimônio Líquido da Prefeitura nos últimos três
exercícios;
III – de Riscos Fiscais, elaborado em conformidade com o § 3o, do Artigo 4o, da Lei Complementar no 101, de
04 de maio de 2000;
IV – Demonstrativo da evolução do Patrimônio Líquido do Município.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2o - Em consonância com o § 2o do Artigo 165 da Constituição Federal e com o § 2o do Artigo 166 da Lei
Orgânica do Município, as prioridades para o exercício financeiro de 2005 são especificadas no Anexo I que
integra esta lei.
§ 1o - A Lei Orçamentária dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de
prioridades de investimento nas áreas sociais, na austeridade na gestão dos recursos públicos e na modernização
da ação governamental.
§ 2o - Serão considerados na construção da Lei Orçamentária os princípios preconizados na Lei Federal no

8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, que define a realização da assistência social integrada às
políticas sociais, visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições
para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, especialmente, em obediência aos
artigos 2, 5 e 30 e seu parágrafo único.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3o - O projeto de lei orçamentária do Município de Campinas, relativo ao exercício de 2005, deve assegurar
os princípios de justiça, inclusive tributária, de controle social e de transparência na elaboração e execução do
orçamento:
I – o princípio de justiça social implica em assegurar, na elaboração e execução do orçamento, projetos e
atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como combater a
exclusão social;
II – o princípio de controle social implica em assegurar a todo cidadão e cidadã a participação na elaboração e
no acompanhamento do orçamento;
III – o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, na
utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 4o - Será assegurada aos cidadãos e cidadãs a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização
do orçamento.
Parágrafo único – A participação popular de que trata o caput deste artigo tem por atribuição subsidiar a
elaboração do projeto de lei orçamentário anual e acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária.

Art. 5o - O projeto de Lei Orçamentária Anual do Município de Campinas será elaborado em observância às
diretrizes fixadas nesta lei, ao artigo 166 da Lei Orgânica do Município, à legislação federal aplicável à matéria
e, em especial, ao equilíbrio entre receitas e despesas e compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, e seus órgãos;
II – os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais;
III – o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social;
IV – os orçamentos dos fundos municipais;

Art. 6o - O projeto de Lei Orçamentária Anual conterá autorização para a abertura de créditos adicionais
suplementares e especiais por meio de decretos do Executivo.
Parágrafo único – Os decretos de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados na lei
orçamentária anual, serão acompanhados de justificativa em relação às dotações orçamentárias a serem anuladas,
a eventuais recursos do excesso de arrecadação, operações de crédito ou superávit financeiro, apurado no exercício
anterior.

Art. 7o - Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Diretriz: o conjunto de princípios que orienta a execução do Programa de Governo;
II – Programa: instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos
pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
III – Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto
de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação de governo;
IV – Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto
de operações, limitadas no tempo, das quais resultam produtos que concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento
da ação de governo; e
V – Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não
resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Parágrafo único – Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a sub-função às quais se
vinculam.

Art. 8o - Os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos municipais compreenderão:
I – o programa de trabalho e os demonstrativos da despesa por natureza e pela classificação funcional de cada
órgão, de acordo com as especificações legais;
II – o demonstrativo da receita, por órgãos, de acordo com a fonte e a origem dos recursos (recursos próprios,
transferências intergovernamentais, operações de crédito).

Art. 9o - O orçamento de investimento, previsto no inciso III, do Artigo 5o, desta lei, discriminará para cada
empresa:
I – os objetivos sociais, a base legal de instituição, a composição acionária e a descrição da programação de
investimentos para o ano de 2005;
II – o demonstrativo de investimentos especificados por projetos de acordo com as fontes de financiamentos
(recursos próprios, transferências intergovernamentais, operações de crédito, outras fontes);
III – o demonstrativo de fontes e usos especificando a composição dos recursos totais por origem (recursos
próprios, transferências intergovernamentais, operações de crédito, outras fontes), e das aplicações por natureza
da despesa (custeio, serviço da dívida, investimento).

Art. 10 – O projeto de Lei Orçamentária conterá dotações orçamentárias para contemplar a realização de convênio,
acordo, ajuste ou congênere, aprovados em lei municipal.

Art. 11 – A proposta orçamentária, a ser encaminhada pelo Executivo à Câmara Municipal até 30 de setembro
de 2004, compor-se-á de:
I – mensagem;
II – projeto de Lei Orçamentária Anual;



Quinta-feira, 01 de julho de 2004 17Diário Oficial
III – tabelas explicativas a que se refere o inciso III, do artigo 22, da Lei Federal no 4.320 de 17 de março de
1964;
IV – demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes das isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia;
V – relação de projetos e atividades constantes do projeto de lei orçamentária, com sua descrição e codificação,
detalhados por elemento de despesa;
VI – anexo dispondo sobre as medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas
obrigatórias de caráter continuado, de que trata o inciso II do artigo 5º da Lei Complementar no 101, de 04 de
maio de 2000;
VII – anexo com demonstrativo da compatibilidade da programação dos respectivos orçamentos com os objetivos
e metas constantes do documento de que trata o inciso II, do parágrafo único, do artigo 1º, desta Lei;
VIII – reserva de contingência, estabelecida na forma desta Lei;
IX – demonstrativo com todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que
a atenderão;
§ 1o - A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária Anual conterá:
I – avaliação das necessidades de financiamento do setor público municipal, explicitando receitas e despesas,
bem como indicando os resultados primário e nominal;
II – justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente dos principais agregados da receita e da despesa,
observado, na previsão da receita, o disposto no artigo 12, da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000;
III – demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de
impostos na manutenção e desenvolvimento do Ensino;
IV – demonstrativo do cumprimento da Emenda Constitucional no 29/2000.
V - justificativa para eventuais alterações em relação às determinações contidas nesta Lei.
§ 2o - O Poder Executivo tornará disponíveis pela rede de computadores Internet, cópia da Lei Orçamentária e
respectivos anexos, em até 10 (dez) dias após sua publicação e relatório resumido da execução orçamentária em
até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre.

Art. 12 – A Receita Total do Município, prevista no Orçamento Fiscal, será programada de acordo com as
seguintes prioridades:
I – custeio administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais;
II – pagamento de amortizações e encargos da dívida;
III – contrapartida de operações de crédito;
IV – garantir o cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere às garantias da criança
e do adolescente, bem como à garantia à saúde e ao ensino fundamental;
Parágrafo único – Somente após serem atendidas as prioridades elencadas acima, poderão ser programados
recursos para atender novos investimentos.

Art. 13 – Caso seja necessário a limitação de empenho, das dotações orçamentárias e da movimentação financeira,
para cumprimento do disposto no art. 9, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000, serão
fixados, em ato próprio, os percentuais e os montantes, sendo excluídas as despesas que constituem obrigação
constitucional ou legal de execução, bem como as subvenções sociais e auxílios.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES DA RECEITA

Art. 14 – As diretrizes da receita para o ano 2005 impõem o contínuo aperfeiçoamento da administração dos
tributos municipais, com vistas ao incremento real das receitas próprias.
Parágrafo único – As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e execução de
investimentos de qualidade no município, a fim de permitir e influenciar o desenvolvimento econômico local,
seguindo princípios de justiça tributária.

Art. 15 – Poderão ser apresentados projetos de Lei dispondo sobre as seguintes alterações na área da
Administração Tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a
justa distribuição de renda:
I – atualização da planta genérica de valores do Município;
II – revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de
cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções;
III – revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;
IV – aperfeiçoamento da legislação referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
V – aperfeiçoamento da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e
direitos reais sobre imóveis;
VI – revisão e/ou aperfeiçoamento da legislação sobre as taxas de serviços e pelo exercício do poder de polícia
administrativo;
VII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público, a justiça fiscal e as prioridades
de governo;
VIII – revisão dos preços públicos;
IX - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou
federais.
Parágrafo único – Considerado o disposto no artigo 11, da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000,
poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de
competência constitucional do Município.

Art.16 – Os projetos de lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita, deverão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, e deverão atender as disposições contidas no
artigo 14, da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 17 – O projeto de lei orçamentária poderá computar, na receita:
I – operações de créditos autorizadas por lei específica, nos termos do § 2o, Artigo 7o, da Lei Federal no 4.320 de
17de março de 1964, observados o disposto no parágrafo 2o, o Artigo 12, no Artigo 32, ambos da Lei
Complementar no 101 de 04 de maio de 2000, no inciso III do artigo 167, da Constituição Federal, assim como
os limites e condições fixados pelo Senado Federal;
II – operações de crédito a serem autorizados na própria Lei Orçamentária, observados o disposto no parágrafo
2o do artigo 12, no artigo 32, ambos da Lei Complementar no 101 de 04 de maio de 2000, no inciso III do artigo
167, da Constituição Federal, assim como os limites e condições fixados pelo Senado Federal, no 78 de 1998 e
alterações posteriores;
§ 1o - Nos casos dos incisos I e II, a Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando, por
operações de crédito, as dotações de projetos e atividades a serem financiadas com tais recursos.
§ 2o - A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita,
observado o disposto no artigo 38, da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 18 – É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
CAPITULO V

DAS DIRETRIZES DA DESPESA
Art. 19 – Além da observância das prioridades fixadas nos termos do Artigo 2o desta Lei, a lei orçamentária
somente incluirá novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada se:
I – tiverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;
II – tiverem sido contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;
III – tiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV – os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa,
considerando-se as contrapartidas exigidas quando da alocação de recursos federais, estaduais ou de operações
de crédito.
Parágrafo único – As prioridades citadas no caput deste artigo e definidas no Anexo I, poderão ser alteradas
em função de consulta à sociedade civil, conforme estabelecido no artigo 4o desta Lei.

Art. 20 – A execução dos programas de investimentos descritos no Anexo I desta lei obedecerá a seguinte
ordem de prioridades:
I – investimentos em fase de execução que poderão terminar em 2005;
II – investimentos em fase de execução que não terminarão em 2005;
III – investimentos iniciados e completados em 2005;
IV – investimentos iniciados em 2005, e que não terminarão em 2005.
Parágrafo único – A ordem de execução dos investimentos poderá ser alterada em função da consulta à sociedade
civil, conforme estabelecido no artigo 4o desta Lei, condicionada a prévia autorização legislativa.

Art. 21 – A Lei orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um
exercício financeiro se o mesmo estiver contido no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Art. 22 – A Lei orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, no valor de até 1,5% (um e meio por
cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2005, destinada ao atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art 23 – A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa por intermédio de Lei
específica.

Art. 24 – O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas, resultantes de impostos,
na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do artigo 212 da Constituição Federal.

Art. 25 – O orçamento de 2005 poderá contemplar, nas rubricas próprias de pessoal, valor resultante da negociação
salarial, respeitados os limites das disposições legais.

Parágrafo único - as despesas com pessoal dos poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições
contidas nos artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 26 – Os projetos de Lei de criação ou ampliação de cargos deverão demonstrar, em sua exposição de
motivos, o atendimento aos requisitos da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000, apresentando o
efetivo acréscimo de despesas com pessoal.

Art. 27 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária anual, o Executivo deverá fixar a programação
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Parágrafo único – Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art 28 – Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário e nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, deverá ser
promovida a limitação de empenho e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subseqüentes.
§ 1o - A limitação a que se refere o caput será fixada em Decreto, em montantes por Secretaria e para o Legislativo,
conjugando-se as prioridades da Administração previstas nesta Lei e respeitadas as despesas que constituem
obrigações constitucionais e legais de execução, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida;
§ 2o - No caso de restabelecimentos da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos
empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 3o - Entender-se-á como receita não suficiente para comportar o cumprimento das metas de resultados primários
ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constantes desta lei, diferença maior ou igual a 2,0%
(dois por cento). Nesse caso, fica determinada a limitação de empenhos e de movimentação financeira a que se
refere o caput.
§ 4o - Na hipótese da diferença entre a receita estimada e a arrecadada ser inferior a 2% (dois por cento), será ela
acrescida, na mesma proporção, à meta de arrecadação estimada para o bimestre seguinte, aplicando-se a ela os
critérios constantes na parte final do parágrafo anterior.
§ 5o - O disposto nos parágrafos 4o e 5o não se aplica se observada a diferença entre as receitas estimada e
arrecadada ao final do quinto bimestre do exercício.

Art. 29 – Para efeito do disposto no artigo 16, § 3o, da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000,
consideram-se irrelevantes, desde que consignadas no orçamento, as despesas cujos valores não ultrapassem o
limite estabelecido para a dispensa de licitação de outros serviços e compras, a que se refere o artigo 24, inciso
II, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30 – No projeto de lei orçamentária, referente ao exercício de 2005, as receitas e despesas serão orçadas
segundo os preços vigentes em junho de 2004.
§ 1o - A Lei Orçamentária Anual estabelecerá critérios de atualização das dotações orçamentárias a serem aplicados
durante o exercício de 2005, de forma a manter o valor real dos projetos e atividades previstos no orçamento,
tendo como limite o comportamento da receita.
§ 2o - Para os efeitos desta lei, considera-se como receita própria o somatório das receitas correntes e de capital,
com exceção das receitas de operações de crédito, de acordo com as definições dadas pela Lei Federal no 4.320,
de 17 de março de 1964.

Art. 31 – Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for aprovado até o término da Sessão Legislativa, a
Câmara Municipal de Campinas será de imediato convocada extraordinariamente pelo Prefeito(a), como preceitua
o inciso II do artigo 33 da Lei Orgânica do Município.

Art. 32 – Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for encaminhado para sanção do Prefeito(a) até o primeiro
dia de janeiro de 2005, a programação constante deste projeto encaminhado pelo Executivo poderá ser executada
em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, enquanto não se completar o ato
sancionatório.

Art. 33 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários conforme o disposto no §2º do artigo 167 da
Constituição Federal será efetuada mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 34 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários.
Campinas,30 de junho de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT. 04/08/2821
Autoria: Prefeitura Municipal de Campinas

ANEXO I – ANEXO DAS PRIORIDADES NA ALOCAÇÃO DE RECURSOS
NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2005

A – PROGRAMAS SOCIAIS
1. Programas sociais voltados à atenção à criança (PETI), ao adolescente e à juventude (Primeiro Emprego,
entre outros).
2. Programas sociais voltados para os segmentos em situação de risco e/ou exclusão social, notadamente para
os Portadores de Deficiência, Idosos e Mulheres.
3. Programas de geração de trabalho e renda, com destaque ao incentivo para a formação de cooperativas de
auto-gestão, para a ampliação dos programas de microcrédito (Banco do Povo) e para o desenvolvimento da
formação profissional.
4. Programas de enfrentamento à pobreza e à exclusão social (Renda Mínima, Bolsa Escola e outros), de
construção da inclusão social e de afirmação da igualdade.
5. Programas sociais com ênfase nas áreas de Educação, Saúde, Moradia, Assistência Social, Cultura, Esporte
e Lazer.
6. Programas de regularização fundiária de favelas e ocupações já consolidadas no município.
7. Programas de alimentação e nutrição (Fome Zero).
8. Programas de promoção da cidadania e de direitos humanos.
9. Programas de cooperação entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas.
10. Programa de incentivo ao emprego para presos e egressos do sistema penitenciário.
11. Programas de afirmação da igualdade racial.
B – ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E GESTÃO
I – Atividades relativas ao Poder Executivo:
1. Serviços de manutenção e conservação da cidade.
2. Melhoria no atendimento prestado pela Administração aos munícipes (Porta Aberta, entre outros), incluindo
programas de formação continuada e de melhoria das condições de trabalho dos profissionais da PMC.
3. Democratização do acesso à informação (Orçamento Participativo, Fortalecimento dos Conselhos
Municipais, entre outros) e modernização administrativa dos serviços prestados pela PMC.
4. Operação e manutenção dos equipamentos urbanos e próprios públicos.
5. Operação e manutenção do trânsito e transporte coletivo.
6. Programas de preservação ambiental.
7. Capacitação continuada da Guarda Municipal.
8. Programa de cooperação entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas.
II – Atividades relativas ao Poder Legislativo
1. Modernização dos serviços prestados pela Câmara Municipal – atualização pela informatização.
2. Consolidação do quadro de servidores, com utilização de organogramas organizacional e funcional, mediante
promoção e concurso público.
3. Previsão e alocação de recursos para pagamentos de precatórios e sentenças judiciais.
4. Readequação da Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores da Câmara Municipal de Campinas.
5. Reforma de imóvel para sede do Poder Legislativo.
6. Aquisições de móveis/equipamentos e outros materiais permanentes para a sede do Poder Legislativo.
C – INVESTIMENTOS
1. Programa de incentivo ao estabelecimento de novas centralidades, com destaque para revitalização do
centro, obras de urbanização e saneamento, e a implantação de pólos de cidadania nas áreas mais carentes da
cidade.
2. Construção, reforma e ampliação de escolas, creches, equipamentos de saúde e outros de interesse social.
3. Construção de moradias populares de interesse social, com destaque à estruturação do Fundo Municipal de
Habitação e para a urbanização de favelas, bem como execução da contrapartida da Prefeitura no projeto de
ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos.
4. Obras de infra-estrutura viárias, com prioridade ao transporte coletivo, incluindo pavimentação de ruas e
avenidas, obras complementares e programas comunitários de pavimentação (PCPs), bem como o recapeamento
dos principais eixos viários da cidade.
5. Projeto especial de segurança, com destaque para a implantação de postos regionais da guarda municipal e
de apoio às vítimas da violência.
6. Programa de coleta seletiva e tratamento de resíduos.
7. Obras de canalização e retificação de córregos, e de drenagem superficial.
8. Obras de iluminação pública e ampliação da rede de energia elétrica.
9. Reforma e ampliação dos equipamentos urbanos e próprios públicos.
10. Programas de ações culturais, esportivas e turísticas, incluindo construção, ampliação e reforma de
equipamentos públicos voltados a esses setores.
11. Implantação e ampliação de áreas verdes.
12. Programa de cooperação entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas.
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ANEXO II – ANEXO DAS METAS FISCAIS
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS FISCAIS PARA 2005/2007

I – RECEITA
As razões fundamentais que justificam a projeção de receita para o exercício de 2005 relacionam-se com a
implantação e /ou aperfeiçoamento contínuo de um conjunto de medidas e estratégias voltadas ao incremento
da arrecadação, mediante revisão da legislação tributária e reestruturação dos métodos e procedimentos de
trabalho, assim como o desenvolvimento/ aperfeiçoamento dos meios a eles inerentes, inclusive dos sistemas
de processamento de dados, em fase de execução desde o ano de 2001.
As medidas implantadas objetivam, em síntese, aumentar a produtividade junto às unidades encarregadas da
administração dos tributos considerados, dentro das suas respectivas áreas de atuação, permitindo combater
sistematicamente a sonegação fiscal e a evasão de receitas municipais próprias.
A respeito dos aspectos macroeconômicos contidos nas estimativas de receita, foram considerados inflação
anual estimada em 7,65% (sete inteiros e sessenta e cinco décimos por cento) para 2004, 5,89% (cinco inteiros
e oitenta e nove décimos por cento) em 2005, 4,67% (quatro inteiros e sessenta e sete décimos por cento) em
2006 e 4,53% (quatro inteiros e cinqüenta e três décimos por cento) em 2007, perfazendo um total de 15,86%
(quinze inteiros e oitenta e seis décimos por cento), para o período de 2005 a 2007.
O crescimento da atividade econômica estimada para 2004 é de 3,3% (três inteiros e três décimos por cento),
para 2005, 3,69% (três inteiros e sessenta e nove décimos por cento), para 2006 são previstos 4,1% (quatro
inteiros e um décimo por cento) e para 2007 são previstos 3,3% (três inteiros e três décimos por cento) totali-
zando uma estimativa para o período 2005/2007 na ordem de 11,50% (onze inteiros e cinquenta décimos por
cento).
A variação da Receita Corrente de 2005, em relação ao orçado em 2004, é de 6,02% (seis inteiros e dois décimos
por cento). Isso se deve, basicamente, às hipóteses de crescimento econômico e inflação adotadas, bem como às
políticas tributárias municipais em execução.
1.1 – PRINCIPAIS VETORES A SEREM CONSIDERADOS
1.1.1 Maior eficiência na gestão tributária, por meio de ações fiscais planejadas e devidamente coordena-
das.
1.1.2 Novos conceitos e métodos de trabalho.
1.1.3 Bancos de dados interligados.
1.1.4 Capacidade de processamento de informações em larga escala.
1.1.5 Agilização e eficácia dos processos administrativos.
1.1.6 Melhor controle de lançamentos e recebimentos de tributos.
1.1.7 Maior capacidade de gerenciamento.
1.1.8 Treinamento e capacitação de pessoal.
1.2 – TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
(IPTU/ITBI/TAXAS DE SERVIÇOS/CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA)
1.2.1 – Ampliação continuada da fiscalização efetiva, visando combater a sonegação de tributos e a evasão
de receitas tributárias.
1.2.2 Manter concentrados esforços na melhoria da arrecadação dos tributos imobiliários, mediante o cotejo
de informações implantadas em sistema de processamento de dados e planejamento das ações fiscais.
1.2.3 Promover estudos objetivando a atualização de alteração da Planta Genérica de Valores e Mapa de
Valores do Metro Quadrado de Construção, das alterações da PIC e demais alterações legislativas necessárias à
atualização das normas pertinentes ao IPTU, ITBI e taxas correlatas (de coleta, remoção e destinação de lixo e
de prevenção e combate a sinistro).
1.2.4 Manutenção, atualização e aperfeiçoamento dos dados cadastrais já disponíveis sobre imóveis e con-
tribuintes do município além da possibilidade de inserção de novos parâmetros e métodos, objetivando a im-
plantação de cadastro único que integre as informações pertinentes aos lançamentos.
1.3 – TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
(ISSQN/TAXAS DE POLÍCIA)
1.3.1 Ampliação continuada da fiscalização efetiva, visando combater a sonegação de tributos e a evasão de
receitas tributárias.
1.3.2 Manutenção e aperfeiçoamento da “fiscalização inteligente”, mediante atividade de PLANEJAMEN-
TO FISCAL, a partir de estudos estatísticos e sócio-econômicos que possibilitem concentrar a fiscalização
sobre contribuintes, cujos recolhimentos de ISS estejam aquém da potencial capacidade contributiva.
1.3.3 Manter mecanismo de acompanhamento permanente da DIPAM, baseado em elementos estatísticos e
classificação de grupos sócio-econômicos relacionados ao ICMS.
1.3.4 Manutenção, atualização e aperfeiçoamento dos dados cadastrais já disponíveis sobre contribuintes do
município além da possibilidade de inserção de novos parâmetros e métodos, objetivando a implantação de
cadastro único que integre as informações pertinentes aos lançamentos.
1.3.5 Manutenção e aperfeiçoamento das declarações relativas ao movimento econômico das empresas situ-
adas no município, objetivando subsídios ao planejamento fiscal.
1.4 – COBRANÇA E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO
1.4.1. Revisar as rotinas e procedimentos de trabalho, visando o planejamento e agilização da cobrança amigá-
vel de débitos, inscrição em dívida ativa e arrecadação das rendas municipais.
1.4.2. Propor modificações na legislação pertinente ao parcelamento de débitos, com vistas a torná-la mais
equilibrada e passível de ser cumprida.
1.5 – ATENDIMENTO AO CIDADÃO
1.5.1. Privilegiar a qualidade no atendimento ao público, com ênfase na redução do tempo de espera e descen-
tralização do sistema, por intermédio da informatização dos meios e ministração de cursos e treinamentos
específicos aos atendentes.
1.5.2. Disponibilizar serviços via Internet e outros meios baseados nas modernas tecnologias de informação.
2 – DESPESA
A Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000, disciplinando matéria já existente, institui parâmetros de
observância obrigatória.
Nesse contexto, foram estabelecidas premissas a seguir explicitadas, que buscam essencialmente o equilíbrio
fiscal, sem perder de vista as necessidades da população e da Administração, consubstanciada no Anexo de
Prioridades.
2.1 – As despesas com pessoal e encargos obedecerão a critérios de eficiência, qualificação e estrutura adequa-
dos aos objetivos da Administração, limitando-se seu montante anual ao disposto no art. 71, da Lei Comple-
mentar no 101, de 04 de maio de 2000.
2.2 – O montante de recursos previstos para as demais despesas de custeio terá destinação prioritária para
programas sociais, visando constante melhoria nos aspectos quantitativo e qualitativo de serviços.
2.3 – As despesas com precatórios prevêem o pagamento daqueles de natureza alimentar e referentes ao exercício
de 2005, além do décimo passível de pagamento pela Emenda Constitucional no 30/2000.

ANEXO III - ANEXO DE RISCOS FISCAIS
1. INSS
Encontra-se sub judice, junto ao INSS, cerca de R$ 287 milhões de reais, correspondentes a autos de infração
referentes ao período de 1992 a 2000, relacionados aos fatos pertinentes às atividades até então desenvolvidas
pela PMC.
2. DÍVIDA COM FORNECEDORES
O Decreto no 13.525, de 26 de dezembro de 2000, cancelou vários empenhos liquidados e não liquidados do ano
de 2000. Este procedimento foi usado pelo governo anterior, descumprindo o artigo 42 da Lei Complementar no

101/2000. Desta forma, vários compromissos assumidos em 2000 e em anos anteriores não tiveram a respectiva
disponibilidade de caixa – nem instrumento contábil – para seus pagamentos. Neste sentido, mantemos ainda
como dívida flutuante resíduos dos fatos mencionados no valor de R$ 1.398.247,88 (hum milhão, trezentos e
noventa e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) em valores de 31 de dezembro
de 2003.
3. LFTM
A PMC tem, em valores de 31/03/2004, cerca de R$ 448.922.850,61 (quatrocentos e quarenta e oito mi-
lhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta reais e sessenta e um centavos) de dívida com
a emissão de Letras do Tesouro Municipal, geradas em 1996, para pagamento de precatórios judiciais. Tal
dívida encontra-se sub judice, por motivo de ação popular.
4. PESSOAL
A PMC tem hoje, aproximadamente, 1300 (mil e trezentas) ações de cunho trabalhista, cujo montante está
sendo apurado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.
5. PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
Os dados levantados em 31 de dezembro de 2003, dos contribuintes ativos, inativos e pensionistas, tanto da
PMC como das Autarquias e Fundações, demonstram que o custeio da previdência do servidor da PMC é de
63,29%, realizado pelas contribuições patronais e 36,71% pelas contribuições dos servidores munici-
pais. Essa situação demonstra que o Sistema Previdenciário não tem capacidade financeira própria.
6.DÍVIDA PMC/ITABANCO/BRADESCO
A PMC vem buscando renegociar uma dívida contraída em 1996 junto ao Banco Itamarati e hoje assumida pelo
Banco Bradesco no valor de R$ 11.629.138,27 (Onze milhões, seiscentos e vinte e nove mil, cento e trinta
e oito reais e vinte e sete centavos). As tratativas junto ao banco e à Secretaria do Tesouro Nacional ainda não
foram concluídas.

DECRETO N.º 14791 DE 30 DE JUNHO DE 2004
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO

VALOR DE R$ 1.284.508,99 (Um milhão e duzentos e oitenta e quatro mil e
quinhentos e oito reais e noventa e nove centavos).

A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º, § 2º
inciso VIII da Lei nº 11.847 de 30 de Dezembro de 2.003,

DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 1.284.508,99 (Um milhão e duzentos e oitenta e
quatro mil e quinhentos e oito reais e noventa e nove centavos) suplementar ao Orçamento-Programa vigente,
nas seguintes classificações:

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.2351.2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
339030 MATERIAL DE CONSUMO
200-69 FNDE – DIVERSOS ..................................................................................................... R$ 22.387,03
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
200-69 FNDE – DIVERSOS ................................................................................................... R$ 107.542,60
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
200-69 FNDE – DIVERSOS ................................................................................................... R$ 130.973,81
12.365.2352.2075 MANUTENÇÃO NA REDE EDUCAÇÃO INFANTIL-ENSINO PRÉ-ESCOLAR
339030 MATERIAL DE CONSUMO
200-69 FNDE – DIVERSOS ................................................................................................... R$ 860.928,75
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
200-69 FNDE – DIVERSOS ................................................................................................... R$ 158.356,80
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
200-69 FNDE – DIVERSOS ....................................................................................................... R$ 4.320,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................................................ R$ 1.284.508,99

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que trata o artigo 43, § 1º, inciso
II da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente dos Convênios nºs 800187/2003 -1º Termo Aditivo, 826026/2003,
804355/2003 e 808125/2003 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 30 de junho de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

JOSÉ LUÍS PIO ROMERA
Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com
os elementos constantes dos Protocolos nºs 04/10/25342/PG/SME, 04/10/25343/PG/SME, 04/10/25344/PG/
SME e 04/10/25345/PG/SME e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES
Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N.º 14792 DE 30 DE JUNHO DE 2004
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO

VALOR DE R$ 2.900,60 (Dois mil e novecentos reais e sessenta centavos)
A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º, § 1º
da Lei nº 11.847 de 30 de Dezembro de 2.003,
DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 2.900,60 (Dois mil e novecentos reais e sessenta
centavos) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.2351.2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
100-01 TESOURO MUNICIPAL – ENSINO FUNDAMENTAL ............................................. R$ 1.257,40
12.365.2352.2075 MANUTENÇÃO NA REDE EDUCAÇÃO INFANTIL-ENSINO PRÉ-ESCOLAR
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA ...................................... R$ 1.643,20
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .................................................................................................................................... R$ 2.900,60

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial no
referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:

07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.2351.2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
100-01 TESOURO MUNICIPAL – ENSINO FUNDAMENTAL ............................................ .R$ 1.257,40
12.365.2352.2075 MANUTENÇÃO NA REDE EDUCAÇÃO INFANTIL-ENSINO PRÉ-ESCOLAR
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ................................. R$ 1.643,20
TOTAL DAS ANULAÇÕES .......................................................................................................................................... R$ 2.900,60

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 30 de junho de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

JOSÉ LUÍS PIO ROMERA
Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com
os elementos constantes dos Protocolos nºs 04/10/25342/PG/SME, 04/10/25343/PG/SME, 04/10/25344/PG/
SME e 04/10/25345/PG/SME e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES
Secretário de Gabinete e Governo

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL
Em 21 de Junho de 2004

De CSAFT/SMAJC – Protocolado nº 03/10/41.176
Ante a solicitação do interessado às fls. 01, e considerando ainda, as demais informações existentes neste
protocolado, Acolho os pareceres lançados aos autos pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania às
fls. 06 – 10, no sentido que se reconheça o débito. Assim sendo, defiro seja liquidado o valor devido, no importe
de R$ 70,35 ( setenta reais e trinta e cinco centavos), à título de indenização, em favor do Sr. Procurador Edson
Vilas Boas Orrú, pelo dispêndio do valor apontado em prol da Administração Pública. Por fim, considerando as
circunstâncias apresentadas, dispenso a análise do DPDI, quanto aos procedimentos enumerados no Decreto nº
13.837/02 e na Ordem de Serviço nº 610/02. À SMAJC e SMF, para as demais providências.

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO - ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 0012/2004

Processo Administrativo nº 04/10/23.067 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação – SME -
Referência: Pregão Eletrônico n.° 0012/2004 - Objeto: Aquisição de mobiliários para os órgãos subordinados
à Secretaria Municipal de Educação instalados no Paço Municipal
A PREFEITURA DE CAMPINAS, por intermédio do Pregoeiro eletrônico, através de solicitação do órgão
interessado, comunica que houve alterações no Anexo I - Especificação dos Lotes, e supressão do Anexo II -
Croqui dos Lotes 07, 08, 09 e10 do edital do Pregão Eletrônico em referência.
Tendo em vista que tal alteração afeta a formulação das propostas, deverão ser observadas as seguintes datas e
horários para os procedimentos que seguem: OBTENÇÃO DO NOVO EDITAL: a partir do dia 02/07/04 -
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 16: das 07h00 do dia 15/07/04 até às 15h45 do dia
16/07/04 - ABERTURA DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 16 a partir das 16h00 do dia 16/07/04 -
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS DOS LOTES 01 a 07 a partir das 09h15 do dia 19/07/04 - INÍCIO DA
DISPUTA DE PREÇOS DOS LOTES 08 a 16 a partir das 09h15 do dia 20/07/04. Todas as fases referentes
a este procedimento licitatório, serão realizadas pela Internet no endereço eletrônico: https://
www.licitacoes-e.com.br. Informações (0XX19) 3735-0294.

Campinas, 30 de junho de 2.004
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Pregoeiro Eletrônico

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA DE
ADMINISTRAÇÃO

EM 30 DE JUNHO DE 2004
Prot. nº 13/0303/2002 - Int.: Conselho Municipal do Orçamento Participativo - COP - Ref.: Tomada de
Preços nº 011/2004 - Objeto: Contratação de empresa para a execução das obras de complementação de
pavimentação asfáltica de ruas do Parque Cidade Campinas por meio de Plano Comunitário, com área de
27.150,00 m², para 5.571,20 metros de testada.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Em face dos elementos constantes do presente protocolado, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº
8.666/93, combinado com o art. 1º do Decreto Municipal nº 14.741/04, HOMOLOGO a Tomada de Preços nº
011/2004, referente à execução das obras de complementação de pavimentação asfáltica de ruas do Parque
Cidade Campinas por meio de Plano Comunitário instituído pela Lei Municipal n° 7.711 de 14/12/93, com área
de 27.150,00 m², para 5.571,20 metros de testada, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data
do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Departamento de Projetos, Obras e Viação da Secretaria
Municipal de Obras e Projetos. ADJUDICO seu objeto a empresa Construtora Simoso Ltda., correspondente à
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relação contratual da Prefeitura Municipal de Campinas com a adjudicatária que deverá ser para 3.268,93 m de
testada, conforme alínea “a” do subitem 3.1 do edital, no valor total de R$ 402.481,25 (quatrocentos e dois mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).
Publique-se na forma da lei e encaminhe-se:
1- à Secretaria Municipal de Finanças para juntada do “Termo de Disponibilidade” de acordo com o art. 2º do
Decreto Municipal nº 14.629/2004;
2- à Secretaria Municipal de Obras e Projetos para autorização de despesa nos termos do Decreto Municipal
14.741/2004;
3- à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal -
SIM;
4- ao Departamento de Planejamento, Controle e Custos desta Secretaria para anotações;
5- à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para lavratura do Termo de Contrato; e
6- à Secretaria Municipal de Obras e Projetos para as demais providências.

MARIA TEREZA DOMINGUES
Secretária Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA DE
ADMINISTRAÇÃO

EM 30 DE JUNHO DE 2004
Processo administrativo: nº 04/10/19.844 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Pregão Eletrônico:
nº 010/04 Objeto: Aquisição de brinquedos pedagógicos.
Diante dos elementos constantes do presente processo administrativo, em especial, a manifestação do Sr. Pregoeiro
Eletrônico e parecer da Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, ANULO o procedimento licitatório,
em razão da existência de vício no edital do Pregão Eletrônico n. 010/04, uma vez que o preâmbulo afronta o
art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos, na medida em que restringe a participação de potenciais
interessados no certame Publique-se na forma da lei para ciência dos interessados e faculdade recursal conferida
pelo art. 109, inciso I, alínea “c” da Lei Federal nº 8.666/93. Após, ao Sr. Pregoeiro nomeado pela Portaria SMA
nº 008/03 para a abertura de novo procedimento licitatório escoimado do vício de ilegalidade que acometeu esta
licitação de forma irremediável.

MARIA TEREZA DOMINGUES
Secretária Municipal de Administração

COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/03
Processo administrativo nº 03/10/66.411  Interessado: Secretaria Municipal de Educação  Objeto: Contratação
de empresa para prestação de serviços de limpeza das Unidades Educacionais Municipais de Campinas.
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através de seu Pregoeiro designado pela Portaria SMA nº 006/03 comunica
aos interessados o recebimento de cópia da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da
Comarca de Campinas, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Multiprof – Cooperativa
Multiprofissional de Serviços, que julgou extinto o feito sem o julgamento do mérito, nos termos do art.
267, inciso VIII do CPC, e determinou o prosseguimento do procedimento licitatório na fase em que foi suspenso,
eis que sobreveio petição da autora desistindo da ação e requerendo seu arquivamento.
Por conseguinte, está impedida de participar do certame a Multiprof – Cooperativa Multiprofissional de
Serviços, nos termos do subitem 3.1.6 do edital licitatório, restando nulos os atos por ela praticados no Pregão
Presencial sob referência.
Desse modo, fica designada a data de 02/07/04 às 14 horas para a realização da sessão pública para
abertura do envelope contendo os documentos de habilitação da empresa Artlimp Serviços Ltda., classificada
em primeiro lugar, com o preço mensal de 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Campinas, 30 de junho de 2.004
OSMAR LOPES JÚNIOR
Procurador Municipal - Pregoeiro

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAMPINAS
Lei Municipal nº. 10.546 de 14/Jun/2000 que altera a Lei Municipal nº. 9965 que

dispõe sobre Conselho Municipal do Idoso
EDITAL

O Conselho Municipal do Idoso – CMI no uso de suas atribuições que lhe confere em vista a Lei Municipal n°.
10.546 de 14 de junho de 2000 que altera a Lei Municipal n° 9965 de 28/dez/1998 que dispõe sobre o Conselho
Municipal do Idoso através de sua Presidenta, CONVOCA seus Conselheiros (a) Titulares e Suplentes e
interessados em geral, para participar da Reunião Ordinária a realizar-se no dia 05 de julho de 2004, às 08:30
hs., na Casa dos Conselhos, sito à rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro – Campinas – SP.
PAUTA:
- Leitura da Ata anterior, ratificação e ou retificação
- Informes
- Resultados das Prés-Conferências Regionais
- B.P.C. – Benefício de Prestação Continuada
- Revisão da Lei de Criação do Conselho Municipal do Idoso
- Protocolo de Atendimento ao Idoso
As ausências deverão ser justificadas por escrito.

Campinas, 24 de junho de 2004
NOEMIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Presidenta do CMI
(29, 30/06 E 01/07)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/CMDCA /
CAMPINAS

CONVOCAÇÃO
A Presidente do CMDCA / Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no usa de suas
atribuições legais, CONVOCA os senhores conselheiros para a reunião Extraordinária a ser realizada:
DATA: 30/06/04
HORÁRIO: início às 10:00h.
LOCAL: Rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro – Campinas/SP

ELIZABETH CONCEIÇÃO ROSSIN
Presidente

(29, 30/06 E 01/07)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CMDCA/
CAMPINAS

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/CMDCA-CAMPINAS, A SER
REALIZADA NO DIA 30/06/2004 A PARTIR DAS 10H00 NESTE CONSELHO

ORDEM DO DIA:
1- Comissão de Abrigo.

ELIZABETH ROSSIN
Presidente - CMDCA

(29, 30/06 E 01/07)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei nº 8742
de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social ) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que
dispõe sobre a sua criação, alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e através de sua Presidente, CONVOCA
seus Conselheiros Titulares e interessados em geral, para participar de Reunião Extraordinária a realizar-se
dia 02/07/2004 às 8:30 horas em sua sede, à Rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro – Campinas.
PAUTA: Avaliação Projeto Monitoramento.

Campinas, 29 de Junho de 2004
SILVIA B. BELLUCCI

Presidente do CMAS / Campinas
(30/06, 01, 02/,7)

EXTRATOS
PROTOCOLADO Nº: 10/15.980/04, EM NOME DE FMDDD. MODALIDADE: AMIL N°: 049/04. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CARTA-CONTRATO N°: 002/04.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO. VALOR: R$ 5.220,00 (CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE
REAIS). PRAZO: 12 (DOZE) MESES. ASSINATURA: 30/06/2004.

PROTOCOLADO Nº: 10/17.096/04, EM NOME DE SME. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°: 031/04.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS. CONTRATADA: LINDOVAL CALIXTRO DA SILVA - EPP. TERMO DE
CONTRATO N°: 319/04. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS

DE COZINHA (FOGÕES E COIFAS) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. VALOR: R$ 44.262,65 (QUARENTA E QUATRO
MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
ASSINATURA: 18/06/2004.

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº: 8.326, PROTOCOLADO N°: 03/10/
62.496, EM NOME DE SMCET – CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS – CONTRATADA: EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS: ONDE SE LÊ “TERMO DE CONTRATO N°: 351/03” LEIA-SE “TERMO DE
CONTRATO N°: 283/04”. ASSINATURA: ONDE SE LÊ “03/12/2003” LEIA-SE “02/01/2004”.

COMUNICADO 57/2004
O Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições, dá a conhecer as Resoluções
da Primeira Conferência Municipal de Cultura, que serão objeto de debate na plenária de encerramento da
Primeira Conferência, que se realizará no dia 30 de junho de 2004, das 19h00 às 22h00, na Estação Cultura.

RESOLUÇÕES DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA
A 1ª Conferência Municipal de Cultura foi realizada nos dias 28/29 de maio e 30 de junho de 2004,
nas dependências da Estação Cultura, com dois objetivos fundamentais: reunir, para uma discussão
conjunta, todos os segmentos envolvidos na produção e na fruição da cultura; e debater políticas
culturais de médio prazo, tendo como horizonte o ano de 2010.
A 1ª Conferência Municipal de Cultura se alimentou de outras iniciativas, entre as quais destacamos:
o Fórum Permanente de Cultura 2001 e 2002, os debates travados nas reuniões do Conselho Municipal
de Cultura e no Fórum Social Mundial - Campinas, os debates em torno do projeto pedagógico da
Escola Municipal de Cultura e Arte, bem como as ações desenvolvidas pelas Universidades, centros
de memória e outras entidades.
A 1ª Conferência Municipal de Cultura debateu um texto-base, aprovado pelo Conselho Municipal
de Cultura, em março de 2004. Mais de trinta emendas foram apresentadas durante e após a primeira
etapa da Conferência. O texto abaixo contém todas estas contribuições.

DIRETRIZES GERAIS
A 1ª Conferência Municipal de Cultura de Campinas reafirma a Cultura como uma manifestação
fundamental da vida em sociedade. Por decorrência, atribuí uma importância estratégica para as
políticas culturais implementadas pelos diversos setores que atuam na sociedade; e destaque que —
por sua dimensão histórica, por sua importância econômica e influência política—, a cultura deve
ser uma política de Estado, não apenas uma política de governo.
Entre as várias políticas de Estado possíveis, defendemos uma baseada nos seguintes princípios:
a) Todos os cidadãos e cidadãs têm direito à cultura;
b) A cultura e os bens culturais não devem estar subordinados à lógica do mercado;
c) A produção cultural deve ser democratizada;
d) O acesso aos bens culturais deve ser democratizado;
e) A diversidade cultural deve ser preservada, a produção e a circulação da cultura não devem ser
monopolizadas;
f) A cultura popular e nacional, em particular as manifestações regionais, devem ser fomentadas e
estimuladas;
g) A política cultural deve ser integrada com outras políticas públicas, com destaque para a
comunicação, a educação, o turismo e os esportes;
h) O investimento em cultura deve ser progressivamente ampliado;
i) A política cultural deve estimular uma visão de mundo pluralista, democrática e solidária.
Para viabilizar esta política de Estado, defendemos que cada ente da Federação -municípios, estados
e União-aplique um recurso orçamentário mínimo de 1% para a Cultura.
Defendemos, também, a criação de um “Sistema Nacional de Cultura”, capaz de articular os diferentes
poderes e níveis da Federação (União, estados e municípios), definindo atribuições para o setor
público e para o setor privado, estabelecendo planos, metas e recursos orçamentários para o curto,
médio e longo prazos.
Chamamos a atenção, ainda, para a importância econômica do fenômeno cultural, tanto no âmbito
macroeconômico, quanto no âmbito microeconômico, cabendo neste caso estimular o associativismo,
as cooperativas, a geração de trabalho e renda, a “economia solidária” também no âmbito da cultura.
Defendemos, finalmente, ênfase a criança e adolescente, tendo como nosso horizonte a universalização
de acesso aos bens culturais, CONSIDERANDO o disposto no Estatuto da Criança e Adolescente.

DIRETRIZES LOCAIS
Campinas assistiu, assiste e continuará assistindo um intenso debate entre diferentes visões acerca
do que seja cultura, política cultural e do que deva ser a ação do governo nesta área.
A intensidade do debate está ligada à pluralidade - ideológica, política, econômica, social e cultural
- de nosso município, pluralidade que deve ser levada em conta na elaboração e na implementação de
uma política cultural.
A 1ª Conferência Municipal de Cultura estabelece, como objetivos de médio prazo de uma política
pública de cultura em nosso município:
a) democratizar e descentralizar a cultura, ampliando o número de centros de convivência
regionalizados, a autonomia administrativa e financeira dos agentes culturais e criando conselhos
locais de cultura;
b) garantir a qualidade da programação, a manutenção e o acesso aos equipamentos culturais, inclusive
os localizados na área central da cidade;
c) dotar cada região da cidade de equipamentos culturais com programação e manutenção adequados;
d) estimular a produção e as manifestações culturais regionais;
e) articular as diferentes instituições envolvidas com a cultura;
f) compreender a cultura como um fenômeno transversal, que deve se traduzir na transversalidade da
política pública de cultura, presente de maneira consciente em todas as ações do governo municipal;
g) construir mecanismos de controle social sobre as instituições, privadas ou públicas, que
implementam políticas culturais;
h) ampliar a articulação do governo municipal com os governos estadual e federal, com a Câmara
Municipal, a Assembléia Legislativa e o Congresso Nacional, com o objetivo de viabilizar programas
e projetos culturais;
i) ampliar a articulação entre a cultura local e as manifestações e instituições, nacionais e
internacionais, envolvidas com a cultura;
j) elaborar um plano de investimentos em cultura na cidade de Campinas, que estabeleça os recursos
que cada região e segmento deve receber até 2010;
l) priorizar, nas ações culturais de governo, os setores populares;
m) investir em pesquisa, ensino e criação não-vinculados as tendências orientadas pelo mercado;
n) ampliar as possibilidades de investimento público direto e indireto, bem como estimular as
possibilidades de crédito e de emprego na área de cultura;
o) valorização do trabalhador da cultura;
p) a divulgação da Agenda 21;
q) considerar, na política cultural, a identidade urbana e rural do município;
r) incluir, na implementação das políticas culturais, as possibilidades abertas pela informática;

RESOLUÇÕES DIRIGIDAS AOS GESTORES PÚBLICOS
A 1ª Conferência Municipal de Cultura aprova as seguintes propostas, que devem ser apresentadas
aos gestores da política pública de cultura do município:
1. A realização de uma nova edição do “Censo Cultural, Esportivo e Turístico da cidade de Campinas”,
tomando como base uma avaliação do Censo realizado em 2003, acompanhado de uma análise
qualitativa da produção cultural em Campinas, tendo como objetivo construir um centro de referência
e um banco de dados periodicamente atualizado da produção cultural de Campinas;
2. A realização, no ano de 2005 de Conferências específicas, dedicadas ao debate em profundidade
dos diferentes segmentos, entre os quais citamos: memória; teatro; dança; cultura popular; literatura;
música; artes plásticas; áudio-visual; indústria cultural, meios de comunicação e cultura; universidades
e políticas culturais; artesanato;
3. A adoção, pelo governo municipal e Orçamento Participativo, de um plano estratégico de
investimentos, que tenha entre seus objetivos equalizar a relação habitantes/equipamentos culturais/
agentes culturais/áreas;
4. A criação de coordenadorias regionais de ação cultural, nas sete macro-regiões da cidade;
5. A destinação, pelo governo municipal e pelo Orçamento Participativo, dos recursos necessários
para a programação e manutenção de cada equipamento cultural, recursos a serem geridos pelos
coordenadores de cada equipamento, através de conta própria;
6. A aprovação, pelo governo municipal e pelo Orçamento Participativo, de uma dotação anual
destinada a incentivar a produção cultural, através de processo seletivo, a exemplo do Prêmio Estímulo,
tendo como contrapartida -por parte dos beneficiados— o apoio à ação descentralizada;
7. A implementação do Canal municipal de televisão e do Estúdio público municipal;
8. A continuidade da implantação da Escola Municipal de Cultura e Arte, como espaço dedicado ao
ensino-aprendizagem dos diferentes ramos da arte, incluindo uma linha de trabalho dedicada à Cultura
Popular e Festanças, em diálogo contínuo com os grupos de cultura popular da cidade;
9. Resgatar a importância do artesanato, enquanto gerador de cultura e riquezas, estimulando o
compromisso do artesão com o conteúdo do seu trabalho;
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10. A constituição, junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, de um núcleo dedicado
à orientação jurídica e administrativa dos trabalhadores e das instituições da cultura;
11. Implementação dos novos procedimentos de funcionamento do Fundo de Amparo à Cultura (FAC),
tal como aprovados pelo Conselho Municipal de Cultura;
12. A oficialização do Departamento de Memória da SMCET e a adoção de um programa de
preservação do acervo cultural de Campinas.
13. A integração da SMCET a projetos desenvolvidos por outras áreas do governo, tais como o
Prodança, a Fanfarra Municipal, o Cinema na Praça e outras iniciativas;
14. A adoção de uma política pública de transportes que viabilize a acessibilidade de amplos setores
da cidade aos patrimônios e as atividades culturais;
15. A continuidade da defesa do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico como parte integrante
de uma política pública de cultura;
16. A valorização dos espaços públicos (praças, ruas, bosques, equipamentos) como componente
essencial de uma política pública de cultura;
17. A incorporação do combate às discriminações (raciais, de gênero, de orientação sexual) como
parte essencial das políticas culturais;
18. O estímulo à cooperação entre as ações do poder público, empresas e entidades impulsionadas
por diferentes setores sociais, incluindo aí o estímulo ao voluntariado;
19. A ampliação da divulgação das iniciativas culturais, da programação e das entidades envolvidas;

RESOLUÇÕES ESPECÍFICAS
A 1ª Conferência Municipal de Cultura aprova as seguintes orientações, cuja materialização deve ser
buscada junto aos setores privado e público:
1. Ampliação do espaço e da qualidade da programação das atividades culturais nos meios de
comunicação de massa, privados ou públicos; criação de leis que possam incentivar e/ou obrigar a
existência de uma “reserva” nos meios de comunicação (rádio, televisão, jornais, internet etc) voltada
para divulgação da produção cultural da região-sede do veículo de comunicação;
2. Estimular e viabilizar ações que possibilitem o crescimento do mercado de trabalho para os artistas
e grupos profissionais da cidade;
3. Respeito às leis trabalhistas do setor artístico, em quaisquer circunstâncias, bem como fazer valer
a tabela de valores dos sindicatos e/ou órgãos competentes, como referencial mínimo para as
contratações destes profissionais;
4. Agendamento de espaço público, através de editais, para ensaio, criação e pesquisa, e não apenas
para apresentações, dando prioridade aos artistas e produtores da região;
5. Investimento na ampliação do hábito da leitura, inclusive de autores de Campinas, através da
compra sistemática de livros e de equipamentos, da contratação de recursos humanos para as bibliotecas
municipais, bem como através de investimento em programas de leitura assistida para toda a rede
pública municipal de ensino;
6. Ampliação dos acervos artísticos, inclusive musicais, das bibliotecas públicas, bem como a criação,
na Emcea, de um acervo específico de artes;
7. Criação de uma rede de intercâmbio, inclusive a informatização integrada, entre as bibliotecas,
públicas e/ou privadas, que existem no município de Campinas;
8. Realização de uma Mostra profissional de dança, com periodicidade anual ou bienal, com ênfase
no debate e na reflexão;
9. Criação de um centro coreográfico de dança, com um espaço adequado à produção contemporânea;
10. Promover o teatro de forma a abranger todos os grupos teatrais em atividade em Campinas,
através da articulação e do investindo nas diferentes campanhas, mostras e festivais - como a Campanha
de Popularização do Teatro, Festival de Teatro Amador, a Mostra de Teatro Infantil, o Tem Cena na
Vila, o Festival de Arte de Rua etc - com apresentações asseguradas tanto nos teatros municipais,
quanto nos espaços culturais descentralizados e outros equipamentos culturais;
11. Incentivar uma rede de cooperação entre instituições que disponham de espaços já equipados,
como Centro de Ciências, Letras e Artes; Teatro Sotac; Centro Cultural Evolução; Cultura Inglesa;
Sala Téspis; Teatro Sia Santa; Conservatório Carlos Gomes; Auditório Dom Gilberto da PUC-
Campinas; Externato São João; Teatro de Arte e Ofício, SESC, Auditório Monsenhor Salim do Campos
II da PUCC etc.
12. Estabelecer uma programação permanente de teatro, dança e música nos bairros/casas de cultura;
13.Fazer do MIS o centro de referência e encontro para os produtores e realizadores audiovisuais;
14. Incentivar a produção audiovisual em Campinas, nas suas variadas manifestações;
15. Criação de uma Escola Pública de Música em Campinas em articulação com instituições públicas
e privadas que atuam ou podem atuar na área, como Unicamp, Cotuca e Ceprocamp;
16. Estimular o legislativo a debater iniciativas que permitam e incentivem a música ao vivo nos
estabelecimentos; bem como debater a legislação que obriga a construção e manutenção de teatros
nos Shoppings;
17.Realização de festivais, mostras e concursos dos vários estilos musicais, tanto para músicos
profissionais quanto amadores;
18. Incentivar que músicos de Campinas se apresentem em todos os shows realizados na cidade, seja
pelo poder público ou por instituições privadas;
19. Apoio e estímulo ao contínuo aperfeiçoamento da Semana Carlos Gomes, bem como de outras
datas comemorativas a personagens e episódios da história de Campinas;
20. A articulação entre o poder público e as empresas que adotam os mecanismos da Lei Rouanet,
para que estes investimentos levem em consideração os interesses de toda a municipalidade;

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

(29, 30/,6, 01/,07)

COMUNICADO 58/2004
O Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, no uso de suas atribuições faz publicar a planilha de agendamento
dos teatros Castro Mendes e Centro de Convivência, relativa ao período de 2001 a 2004.

PLANILHA RESUMIDA - AGENDAMENTO 2001, 2002, 2003 E 2004
TEATROS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CASTRO MENDES

ANO CATEGORIAS 2001 % 2002 % VARIAÇÃO 2003 % 2004 %

2001/02

AL - ADULTO LOCAL 65 12,9% 93 13,0% 43,1% 49 11,3% 43 19,72%

IL - INFANTIL LOCAL 90 17,8% 141 19,6% 56,7% 59 13,6% 34 15,59%

DL - DANÇA LOCAL 70 13,9% 124 17,3% 77,1% 70 16,1% 0 0%

ML - MÚSICA LOCAL 39 7,7% 47 6,5% 20,5% 21 4,8% 7 3,21%

OS - ORQUESTRA SINFÔNICA 35 6,9% 26 3,6% -25,7% 35 8,1% 22 10,09%

ARTÍSTICOS LOCAIS 299 59,2% 431 60,0% 44,1% 234 53,9% 106 48,62%

AE - ADULTO EXTERNO 83 16,4% 74 10,3% -10,8% 90 20,7% 58 26,60%

IE - INFANTIL EXTERNO 6 1,2% 12 1,7% 100,0% 6 1,4% 9 4,12%

DE - DANÇA EXTERNO 8 1,6% 11 1,5% 37,5% 9 2,1% 8 3,66%

ME - MÚSICA EXTERNO 37 7,3% 33 4,6% -10,8% 21 4,8% 15 6,88%

ARTÍSTICOS NÃO LOCAIS 134 26,5% 130 18,1% -3,0% 126 29,0% 90 41,28%

FP - FUNÇÃO PÚBLICA 26 5,1% 67 9,3% 157,7% 28 6,5% 5 2,29%

CM - CÂMARA MUNICIPAL 1 0,2% 1 0,1% 0,0% 2 0,5% 0 0%

EP - ENTIDADE PRIVADA 9 1,8% 17 2,4% 88,9% 16 3,7% 3 1,37%

PUCC 29 5,7% 68 9,5% 134,5% 15 3,5% 7 3,21%

EC - ENTIDADE CULTURAL 0 0,0% 2 0,3% 0,0% 3 0,7% 1 0,45%

ES - ENTIDADE SOCIAL 0 0,0% 2 0,3% 0,0% 6 1,4% 3 1,37%

OU 7 1,4% 0 0,0% -100,0% 4 0,9% 3 1,37%

NÃO ARTÍSTICOS 72 14,3% 157 21,9% 118,1% 74 17,1% 22 10,09%

TOTAL DE EVENTOS 505 100,0% 718 100,0% 42,2% 434 100,0% 218 100%

DIAS TRABALHADOS 274 290 5,8% 267 115

MÉDIA DE EVENTOS POR DIA 1,8 2,5 34,3% 1,6 1,9
Campinas, 24 de junho de 2004-06-26

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

(01, 02, 03/07)

COMUNICADO 59/2004
SOLICITAMOS o comparecimento da servidora Marilda Castelar, matrícula nº 63.467-0, à Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e Turismo- Coordenadoria Setorial de Administração, para tomar ciência do
protocolo nº 04/10/15671.

Campinas, 29 de junho de 2004-06-26
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

(01, 02, 03/07)

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
CULTURA, ESPORTES E TURISMO

Aos, 28/06/2004
Protocolo: 10/43.247/2003 - Interessado: SMCET - Referência: Pregão Presencial 018/2003 -
Objeto: Registro de Preços, para prestação de serviço de transportes, por quilometro rodado, através
de veículo de passageiro tipo van.

Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no art. 1º, do Decreto Municipal
nº 14.741/2004, AUTORIZO com fulcro na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 308/2003, a
despesa no valor total de R$18.480,00 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais), a favor da empresa
Zanca Transportes Ltda.-EPP, para a prestação do serviço referente aos itens 02,04 e 06. A
Coordenadoria de Planejamento e Organização- DPCC, para encaminhamento ao Setor de
Contabilidade via SIM, a seguir, à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, para
gerenciamento e emissão de Ordem de Serviço.

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
CULTURA, ESPORTES E TURISMO

Aos, 28/06/2004
Protocolo: 10/43.246/2003 - Interessado: SMCET Referência: Pregão Presencial 019/2003 -
Objeto: Registro de Preços, para prestação de serviço de transportes, por quilometro rodado, através
de veículo de passageiro tipo ônibus.

Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no art. 1º, do Decreto Municipal
nº 14.741/2004, AUTORIZO com fulcro na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 311/2003, a despesa
no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a favor da empresa Zanca Transportes Ltda.-EPP, para a
prestação do serviço referente aos itens 02,04 e 09. A Coordenadoria de Planejamento e Organização-
DPCC, para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Turismo, para gerenciamento e emissão de Ordem de Serviço.

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

COMUNICADO SME Nº 48/2004
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que haverá

substituição de Especialista de Educação em caráter temporário para os cargos de Vice Diretor e

Orientador Pedagógico, nos termos da Resolução Conjunta SME/SMRH Nº 01/2004.

Para as substituições de Especialistas de Educação da Rede Municipal de Ensino de Campinas serão

CONVOCADOS e DESIGNADOS os professores efetivos da Rede Municipal de Ensino de

Campinas, candidatos aprovados no Concurso Público e classificados conforme Edital 006/2002.

No ato da escolha o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:

I- Documento de Identidade

II- Certidão de nascimento de filhos (no caso de empate)

III- Titulação, conforme exigência do Edital nº 006/2002

IV- Tempo de Serviço, conforme exigência do Edital nº 006/2002

V- Declaração de acumulação remunerada.

A sessão de atribuição será realizada no CEFORMA, à Rua Dr. Betim, nº 520, Vila Marieta, no dia

07/07/04, pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP. As vagas existentes serão apresentadas

no ato da atribuição. Estão convocados, de acordo com os horários abaixo, os seguintes candidatos

classificados:

HORÁRIO: 9H - VICE DIRETOR
DENISE AMARAL DE CHICO 116
FERNANDA DOS SANTOS 116
MARIA DO CARMO GOMES GALIB 116
MARINA CAMARGO DE CARVALHO 120
ANDREA GIMENA A. M. PACHECO 122
OLGA NOVAES EUGENIO 124
RITA DE CASSIA BALTIERI 125
AFONSO HENRIQUE PAZINI 126
MARISTELA RODRIGUES F. MARTIN 127
CARMEN FERREIRA DA SILVA 128
.PATRICIA SANCHES BODINE 129
LENICE SANTANA PUCHARELLI 129
JOAQUIM CUSTÓDIO PEREIRA 131
ELIANE FERREIRA 134
ESTER ALVES LEMOS 135
VERA REGINA MARONESE TORTORELLI 136
ELIANE FABIO DA ROCHA MARTINS 137
GUIOMAR DE MAGALHÃES R.LEONELLO 139
GISELLE ALESSANDRA MARCHI 142
ADEMILDE AGUILAR MOREIRA 143

HORÁRIO: 10H - ORIENTADOR PEDAGÓGICO
DANIELA MEDON GOBBO 02
VANIA FORTUNATO 07
YONE DE LOURDES FREITAS MACHADO 15
VANESSA FIORI FERREIRA 17
PRISCILA MOREIRA CORILOW 40
CRISTINA CASTRO SANTOS 65
MARIA LUCIA BACHIEGA 71
FERNANDA SOARES DE CAMARGO VICTOR 77
SHIRLEY ANDREUCCETTI DAVOLI 78
CHRISTIANNE MARTHA PLINIS 79
HELENA DE OLIVEIRA GENOVEZ 79
MARICI DUARTE DA CONCEIÇÃO IGNÁCIO 84
SILVIA KEESE MOWTANHESI 86
FABIANA MARIA ROCHA 94
JOCINARA LOPES DE OLIVEIRA 98
ADRIANA PETTIROSSI 98
CRISTIANE RODRIGUES SALVADOR 100

O não comparecimento dos candidatos será caracterizado como desistência.
Campinas, 30 de junho de 2004

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Secretária Municipal de Educação

(01 E 02/07)
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DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
PROTOCOLO: 60470/2000
INTERESSADO: Aparecido Teixeira
C.C.: 055.002.844-03
Assunto: Restituição de Crédito Tributário
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, e atendendo aos pre-
ceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, reconheço o direito à restituição da
importância de 34,8264 UFIC’S, procedente do recolhimento indevido da Contribuição de Melhoria – Ilumi-
nação, através do carnê emitido em 08/2000, nos termos do artigo 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos
ao DCCA para providências quanto a repetição do indébito tributário, observadas as disposições dos artigos 48
e 49 da Lei 11.109/01, devendo o(a) interessado aguardar comunicado das providências a serem tomadas.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 da Lei 11.109/01, tendo em vista que
a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 03/10/15928
Interessado: Olicar Indústria e Comércio de Plásticos LTDA
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.073.247-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos,
e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, e também nos
artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
defiro parcialmente o pedido de revisão do lançamento do IPTU e das Taxas Imobiliárias, corresponden-
tes ao exercício de 2003, relativo ao imóvel codificado sob o nº 055.073.247-02, excluindo-se a área excedente,
vez que o referido imóvel não se enquadra na hipótese prevista no artigo 15, VI da Lei 11.111/01, mantendo-se
os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações) e da Lei 11.111/01.
Deixo de me pronunciar quanto a eventual ofensa ao disposto no artigo 145, § 2º da Constituição Federal e de
outras questões correlatas que envolvam matéria de constitucionalidade das leis, por obediência à norma ex-
pressa no artigo 73 da Lei 11.109/01, remetendo-as ao foro competente. Deixo de recorrer à Junta de Recursos
tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto
da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 02/201/1611 anexo 02/10/18836
Interessado: Maria José de Aguiar
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU 2002
C.C.: 055.055.800-03
Em face do exposto, com fulcro nos elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria às fls. 14, e funda-
mentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 20
a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Munici-
pal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de
2002, relativo ao imóvel codificado sob o n.º 055.055.800-03, transformando-se de territorial para predial, com
área construída de 143,35 m², o tipo/padrão/subpadrão para A-2.8, e o ano base de depreciação para 2001,
conforme vistoria realizada no local em 01/04/2003 (fls. 14 a 16), mantendo-se os demais dados de áreas e
fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações posteriores). Determino que os lançamentos dos
exercícios de 2003 e 2004 sejam retificados, com os mesmos dados da decisão ora proferida, consoante o
disposto no artigo 145, III do CTN. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63
a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda
Pública Municipal, não excede o limite legal.

MARIA HELENA DIAS MENDES
Diretora / DRI

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DECISÕES DE 29/06/2004 DA SEGUNDA CÂMARA

1 e 2) Protoc. 38988/01 e 38989/01- CCC.Centro de Ciência e Cultura
Relator: Édison José Stahl.
Assunto: ISSQN - Cerceamento de Defesa - Imunidade - Correção Monetária - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa por não ter sido o recorrente
impedido de ter acesso aos autos. Quanto ao mérito, também por unanimidade, foi mantido o lançamento pois:
a imunidade dos exercícios aqui tributados já foi decidida de forma definitiva em processo administrativo
próprio, ocorrendo a preclusão administrativa para esta discussão, e o cálculo da correção monetária se processou
conforme os mandamentos da Lei 8720/95 e Decreto 13522/00.
3) Protoc.35153/01 - COOPERMECA Coop.Médica de Cps.
Relator: Dagoberto S.Silva
Assunto: ISSQN - Decadência - Supressão de Instância - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, rejeitadas as preliminares: de decadência levantada no Recurso Voluntário, com base no
artigo 173, inciso II do CTN, pois o cancelamento do lançamento anterior se deu por vício formal, nos termos
do Voto Divergente da Relatora Marilza Bertin; de vício formal do presente lançamento, levantada de ofício
pelo Relator, pois está fundamento em lei vigente à época dos fatos geradores do tributo, nos termos do Voto
Divergente do Relator Jorge Luiz Miguel. No mérito, também por maioria, foi negado provimento ao recurso
voluntário para evitar supressão de instância quanto as razôes apresentadas apenas na fase recursal, tudo conforme
Voto Divergente de Marilza Bertin.
4) Protoc. 73821/99 - Adalberto dos Santos
Relator: Dagoberto S.Silva
Assunto: ISSQN - Recurso Voluntário.
Decisão: Adiada pelo pedido de vista de Marilza Bertin.
5) Protoc. 2042/97 - SNJ CJ III - Luiz Pegoraro
Relator: Jorge Luiz Miguel
Assunto: IPTU - Recurso de Ofício.
Decisão: Retirado de Pauta pelo Relator.
6) Protoc. 60189/00 - Ebe Nilsi Santucci
Relatora: Marilza Bertin
Assunto: ITBI - Recurso Voluntário.
Decisão: Adiada pelo pedido de vista de Dagoberto S.Silva.

DAGOBERTO S.SILVA
Presidente da 2

a

 Câmara - JRT

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
RETIFICAÇÃO DE DECISÃO PUBLICADA EM 23/06/04:

Processo n.57261/01- Dechichi Propaganda e Publicidade SC Ltda
ASSUNTO: ISSQN - Competência Territorial - Local da Prestação do Serviço - Validade de Intimação
- Arbitramento - Recurso Voluntário.
DECISÃO: Por unanimidade, nos termos do voto do relator, negado provimento ao recurso e manter o
lançamento, pois:
- o Município é competente para tributar os serviços prestados dentro de seus limites, conforme já esclarecido
por conhecido acórdão do S.T.J. e farta jurisprudência desta Junta;
- foi caracterizado amplamente neste processo que o serviço é prestado no município de Campinas;
- a intimação contestada é válida pois não extrapolou os limites do artigo 195 do Código Tributário Nacional;
- de acordo com o artigo 73 da Lei Municipal 11109/01, a JRT não é sede adequada para decidir sobre
inconstitucionalidade de lei;
- o arbitramento foi realizado em cumprimento aos artigos 142, 148 e 149 do Código Tributário Nacional, 27 da
Lei Municipal 8230/94 e 34 e 117 do Decreto Municipal 11794/95, não havendo reparos a serem feitos.

LÍLIA M. PEREIRA
Presidente da 1ª Câmara

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Protocolo: 12763/02- Interessado(a): JOSE NUNES LOPES
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência, providenciando, no prazo de 10 dias, a
juntada dos seguintes documentos: 1. Cópia simple da cédula de identidade e do CPF do requerente, nos termos
da In-DRI-SMF nº 001/2003; EM NOME DE: JOSE NUNES LOPES; CNPJ DA EMPRESA; O atendimento da
notificação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado,
cuja inobservância determina o seu respectivo arquivamento.

MAURICIO MOTTA DELAMANO
Matr. 62928-6 - Coordenador Fiscalização Imobiliaria

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO E LANÇAMENTO

IMOBILIÁRIO - SERVIÇO DE CERTIDÕES
Prot. 04/10/24182 - Wilson Roberto Berin

Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia dos documentos exigidos no requerimento de certidão, item 1 a) e
b), solicitando juntada ao prot. 04/10/24182. Observando que o prazo para a retirada da certidão vigora a partir
da data da regularização dos documentos.

Prot. 04/10/24871 - Manuel Joaquim Leitão Faria
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia do C.C.O, solicitando juntada ao prot. 04/10/24871. Observando
que o prazo para a retirada da certidão vigora a partir da data da regularização dos documentos.

Prot. 04/10/25057 - Irmãos Bacci Ltda
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, esclarecimentos qto ao número do apto a ser emitida a certidão, pois o
edifício em questão encontra-se desmembrado em unidades autonômas, solicitando juntada ao prot. 04/10/
25057. Observando que o prazo para a retirada da certidão vigora a partir da data da regularização dos documentos.

Prot. 04/10/25691 - O Consórcio Pioneer - Versa
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia da Incorporação de Condomínio, solicitando juntada ao prot. 04/10/
25691. Observando que o prazo para a retirada da certidão vigora a partir da data da regularização dos documentos.

Prot. 04/10/25758 - João Carlos Rodrigues de Oliveira
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia do C.C.O, solicitando juntada ao prot. 04/10/25758. Observando
que o prazo para a retirada da certidão vigora a partir da data da regularização dos documentos.

MARCIA CRISTIANE AMBAR
Coordenadora

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE REGUL. AMPLIAÇAO RESIDENCIAL
PROT. 03/11/4030 FERNANDO A DE SOUZA

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇAO RESIDENCIAL
PROT. 04/11/1978 MARCOS F R E CUNHA – PROT. 04/11/2304 JAYME URISSI – PROT. 04/11/3166 ODAIR GARCIA –
PORT. 04/11/3518 PAULO S PATTARO – PORT. 04/11/3604 FRANCISCA DE F C ROSSETTO – PORT. 04/11/4350 HELIO
CAPPI FILHO

DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇAO RESIDENCIAL
PROT. 03/11/3287 AIRTON DE SOUZA – PROT. 04/11/3965 NELSON P RODRÍGUEZ – PORT. 04/11/4021 URBANO MORETTO

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇAO COMERCIAL
PROT. 42311/00 JOSE V DA CUNHA

DEFIRO PROJETO DE CONSTR. RESID. MULTIF. HORIZONTAL
PROT. 04/11/1974 ROGERIO MAZDA FILHO

DEFIRO RENOVAÇAO DE ALVARÁ DE INSTALAÇAO
PROT.02/10/361 ADOLFO LUIZ DOMINIQUINI

DEFIRO PROJETO DE ANEXAÇAO DE LOTES
PROT. 03/11/055 ROBERTO ABIB

INDEFERIDOS
PROT. 03/11/4619 ADALGISA G FOLI – PROT. 03/11/5190 CASSANELLI & CASANELLI CAMPINAS LTDA – PROT. 04/11/
2970 RONILSON M DE LIRA – PROT. 04/11/3333 MARIA L BERNARDES – PROT. 04/11/4520 ROSANA C PEREIRA VICENTE
– PROT. 04/11/4559 FERNANDO I FURUGAWA – PROT. 04/11/4686 DANIELA M AMOROSO – PROT. 04/11/4722 ALDO
PÊRA – PROT. 04/11/4816 COMERCIAL TAKEL – PROT. 04/11/4821 TIM CELULAR S/A – PROT. 04/11/4847 FRANCISCO
AZEVEDO – PROT. 04/11/4856 D A VILLAS DE SOUSA DROGARIA – PROT. 04/11/4907 TIM CELULAR S/A – PROT. 04/11/
4957 PAULO E MICHELOTTO – PROT. 04/10/21836 FABIO M MOSCARDINI – PROT. 04/11/4860 TEC OFFICE PROJ. E
SOLUÇÕES EM ENGª LTDA

COMPAREÇA PARA CIENCIA
PROT. 04/11/4133 PACTO PONTO DE APOIO – PROT. 04/70/3419 MARIA L DE S ROSSI – PROT. 04/10/22998 VILMA G
MALDANER – PROT. 04/10/22933 JOSE R ESTURRARI – PROT. 04/10/22937 KFOURI & SELA LTDA – PROT. 04/10/22919
COMERCIAL DE BEBIDAS PRADO LTDA – PROT. 04/10/22909 FREITAS COM. DE ESFIHA LTDA – PROT. 04/10/22888
SAVIEZZA PROPAGANDA PUBLICIDADE E EVENTOS S/C LTDA – PROT. 04/10/22887 ERNANE D RAMOS – PROT. 04/
10/22844 PRO GASTRO SERV. MÉDICOS S/C LTDA – PROT. 04/10/22175 DEBORA L DE CASTRO - PROT. 04/10/22153
INSTIT. DE PSICOLOGIA E CONTROLE DO STRESS MARILDA EMMANUEL NOVAES LIPP LTDA – PROT. 04/10/22155
RODRIGO DOIMO DA CUNHA – PROT. 04/10/22061 ROBERTO CERVELLINI & CIA LTDA – PROT. 04/10/22060 TERMINAL
CURY COM. DE ÚTIL. DOMESTICAS LTDA – PROT. 04/10/21780 ESTER & GILLARD LANCHONETE LTDA. – PROT. 04/
10/21798 MAGIA COM. DE PROD. DE BELEZA LTDA – PROT. 04/10/22202 LAB. DE ANATOMIA PATOLÓGICA DR
SEBASTIÃO A N DE SOUZA LTDA – PROT. 04/10/22252 W R REPRESENTAÇÃO DE COPIAS LTDA – PROT. 04/10/22254
CIA DE SEGUROS PREVIDENCIÁRIOS DO SUL – PROT. 04/10/22842 APARECIDA M DE MORAES – PROT. 04/10/22843
MARCELO DE C GUIDI – PROT. 04/10/21775 LEILA DE F FERNANDES – PROT. 04/05/867 LAERCIO RAFFA
SUPERMERCADOS – PROT. 56026/01 FRANCISCO R DE SOUZA – PROT. 04/11/2906 CARLOS P DE CARVALHO FILHO
– PROT04/11/4291 JULIAN F H SEWELL – PROT. 04/11/4244 VILMA F TROMBETA – PROT. 04/11/3845 GILDO P COSTA
– PROT. 04/11/5738 MICHAEL I SAAD – PROT. 04/11/3164 GNO EMPREEND.E CONSTR. LTDA – PROT. 04/11/4796
MARCELO MIRANDA – PROT. 04/11/397 JOSE C B NOGUEIRA FILHO – PROT. 03/11/4528 MAURICIO ROBERTTI FILHO
– PROT. 04/10/22387 ADRENALINA ROUPAS ESPORTIVAS E ACESSÓRIOS LTDA – PROT. 04/10/22444 M A DE OLIVEIRA
PADARIA – PROT. 03/10/5080 WINSTON SARLI & CIA LTDA – PROT. 8618/02 ESPAÇO NATURAL COM. DE
SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA – PORT. 03/11/4001 BAR E LANCHONETE VIDA NOVA LTDA – PROT. 04/10/
13579 CLINICA BUENO S/C LTDA – PROT. 52516/00 SOEDIL SOTECO EDIFICAÇÕES LTDA – PROT. 04/11/2906 CARLOS
P DE CARVALHO FILHO – PROT. 03/10/35423 FAC ORG. SOCIAL DE LUTO LTDA – PROT. 04/11/5078 MODOTEL SERVIÇOS
DE HOTELARIA – PROT. 04/11/5073 RENATO ROSSI – PROT. 04/11/5061 – PROT. 04/11/3002 SIND. DOS COND. DE
VICULOS RODOVIÁRIOS E ANEXOS DE CAMPINAS E REGIÃO – PROT. 04/11/3998 JOSE ÁVILA – PROT. 04/11/4608
CLOVIS A CABRINO – PROT. 04/11/5009 SILVIA M S PROENÇA – PROT. 03/10/50602 COMPH. DE GÁS DE SÃO PAULO
– PROT. 03/11/4488 NELSON ALAITE JR – PROT. 04/11/3664 NATALINA P CAMARGO – PROT. 03/11/2540 FTA
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A – PROT. 04/10/23432 ATRIA ENGª E COMÉRCIO – PROT. 03/11/5230 FRANCISCO
J F MARCIANO – PROT. 04/11/4071 JAIR SOAVE JR – PROT. 04/11/4319 CURT E HENNIS – PROT. 04/10/22535
ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS – PROT. 04/11/4951 SANDRO F NOVELLI – PROT. 04/11/4950 JOSE A PIRES – PROT. 04/
11/4922 NEREIDE P DE SOUZA – PROT. 04/11/4882 WANDERLEY R CANTONI – PROT. 04/11/4871 APARECIDA F CRUZ
– PROT. 04/11/4854 VIRGINIA A FERREIRA – PROT. 04/11/3724 PATRICIA S PUCHORELLI – PROT. 03/11/5558 MARIA H
DESTEFANO – PROT. 04/11/0664 CCE IND. E COMÉRCIO

COMPAREÇA PARA CORREÇOES
PROT. 03/11/3547 SECRET. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA – PROT. 04/11/3571 MONICA CANTADORI –
PROT. 04/11/3754 JOSE R DE S LEAL – PROT. 04/11/4791 WAGNER D FLAUZINO – PROT. 29383/01 UP VÍDEO COM
LOCAÇÃO LTDA – PROT. 03/11/2241 VISAO GLOBALIZAÇÃO DE MÍDIA EXTERIOR LTDA – PROT. 04/11/449 VISAO
GLOBALIZAÇÃO DE MÍDIA EXTERIOR LTDA – PROT. 04/11/4245 ADERBAL A BORGES – PROT. 04/11/4731 ATILIO
CONTATO JR – PROT. 04/11/4861 PAULO S B GASPAR – PROT. 04/11/4870 ISMAEL DA LUZ – PROT. 04/11/4902 ANTONIO
A ARAÚJO – PROT. 04/11/4936 RAÍ P CALDATO – PROT. 04/11/4953 SILVIO R BARBOSA – PROT. 04/11/4974 APARECIDA
H A ALVES

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
PROT. 04/11/2763 CARLOS MAÇOLA FILHO – PORT. 04/11/3087 GERALDO E MOREIRA – PROT. 04/11/4630 ABR
ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO LTDA – PORT. 04/11/4811 FRANCISCO M AMARO – PROT04/11/4831 MORELLI
ENGª CONSTR. E INCOPR. LTDA – PROT. 04/11/4938 PRISCILA F MENEGAZZO – PROT. 04/11/4939 LENY K HORIKAWA
– PROT. 04/11/4941 ROSANGELA M O JURITY - PROT. 04/20/50 J P AZEVEDO CAMPINAS

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT. 04/11/4849 SOC. BENEF. AMIGOS DO B VILA TEIXEIRA – PORT. 04/11/4880 MARIA J DI S NAVARRO – PROT. 04/
11/4221 SUPERMERCADO BENATTI LTDA

DEFIRO PRAZO DE 90 DIAS
PROT. 04/11/4869 INST. BIOLOGICO

CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS
PROT. 04/11/4888 PERFIL ADM. CONDOMINIOS

PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGRM
PROT. 04/11/5150 NELSON BRAMUCI – PROT. 04/11/5160 ERNESTO DA ROCHA FILHO – PROT. 04/11/5165 ESTER F DE
TULLIO – PROT. 04/11/5167 CARLOS I F SILVA – PROT. 04/11/5188 JOSE W DUARTE

ENGª. JARAÇAÍ RODRIGUES NEVES
Diretora Deptº de Uso e Ocupação do Solo

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 02/04 - SMRH
REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS

DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de assistência odontológica e de diagnósticos, para
atendimento dos servidores públicos municipais ativos e inativos, em conformidade com as regras estabelecidas
neste regulamento.
1. DO OBJETO
1.1. O presente edital destina-se a credenciar as empresas prestadoras dos serviços acima mencionados, a fim de
que ofereçam, no mínimo, ampla cobertura conforme o plano-referência previsto na Lei 9.656 de 03 de junho de
1.998 e alterações posteriores, e nas regulamentações da Agência Nacional de Saúde.
1.2. A empresa credenciada deverá especificar expressamente todos os serviços que não estão cobertos pelo
Plano de Assistência Odontológica apresentado, bem como os limites de procedimento.
1.3.- Os atendimentos emergenciais serão prestados durante 24 ( vinte e quatro) horas, em qualquer dia do ano.
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1.4. As credenciadas deverão aproveitar o período de carência do servidor que já era usuário de Plano de
Assistência Odontológica nos últimos 60 (sessenta) dias.
1.5. Os laboratórios que prestarem serviços às empresas credenciadas deverão estar regularmente credenciados
junto ao Conselho Regional de Odontologia.
1.6. O Termo de Adesão será válido pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por sucessivos
períodos até o limite legal.
1.7. Não será admitida a cobrança de taxa de inscrição ou taxa de cadastramento.
1.8. A empresa credenciada deverá emitir cartões de identificação individuais para cada servidor cadastrado e
para cada um de seus dependentes, sem qualquer custo adicional.
2. DOS USUÁRIOS
2.1. Consideram-se usuários titulares os servidores ativos e inativos devidamente inscritos no Plano de Assistência
Odontológica.
2.2. A credenciada deverá oferecer opção de Planos de Assistência Odontológicas que contemplem dependentes
e/ou agregados, estabelecendo seus critérios.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Podem participar deste credenciamento todas as empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em
funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo objeto deste credenciamento, sendo vedada a participação de:
3.1.1. Consórcios;
3.1.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
3.1.3. Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com o Município de Campinas;
3.1.4. Empresas com falência decretada ou concordatárias;
3.1.5. Empresas das quais participe membros da Comissão de Avaliação.
4. DO CREDENCIAMENTO
As empresas a serem credenciadas deverão apresentar, no dia 5(cinco) de julho de 2004, até às 12:00 horas, no
Departamento de Administração de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, localizado
na Avenida Anchieta, 200, 7º andar-Paço Municipal, o ofício de solicitação de credenciamento e os documentos
a seguir enumerados:
4.1. HABILITAÇÃO
A documentação relativa à habilitação da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o objetivo
deste credenciamento, consistirá em:
4.1.1. Para empresas ou sociedades: ato constitutivo devidamente registrado, acompanhado de prova da
representação legal;
4.1.2. Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: decreto de autorização para
funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
4.1.3. Para Sociedade Cooperativa: estatuto social em vigência e registro na Organização das Cooperativas
Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, em cumprimento ao artigo 107 da Lei Federal nº 5.764/71;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
4.1.5.Certidão negativa de débito junto às Fazendas Municipal, Estadual, Federal;
4.1.6.Certidão negativa de Falência e Concordata.
4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.2.1 Relação dos estabelecimentos credenciados bem como seus endereços, e relação das unidades para realização
de exames e demais serviços complementares;
4.2.2 Relação dos Dentistas credenciados por especialidade;
4.23. Relação das unidades de pronto atendimento e em caráter de urgência/emergência;
4.2.4 Declaração de que a empresa atende aos requisitos da Lei Federal nº 9.656/98;
4.2.5. Autorização de funcionamento quando se tratar de operadora de plano de assistência à Saúde deferido
pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar;
4.2.6 Declaração de que a credenciada desenvolve suas atividades administrativas no Município de Campinas;
4.2.7 As propostas de Plano de Asssistência Odontológica e a minuta do Contrato que será firmado com o
usuário. Poderão ser apresentados planos diferenciados de atendimento, inclusive com abrangência nacional,
estadual ou municipal.
4.2.8. Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, de que todos os estabelecimentos prestadores
de serviço de saúde possuem Alvará Sanitário atualizado;
5. DO VALOR
5.1.A proponente deverá oferecer preço mensal igual ou inferior ao praticado pela Instituição no mercado,
podendo oferecer diferentes opções de planos.
6. DO REAJUSTE
6.1.Os preços das contraprestações pecuniárias dos produtos e serviços do plano de assistência odontológica
oferecidos no presente contrato serão reajustados anualmente de acordo com o parágrafo 2º do artigo 35-E da
Lei Federal nº 9.656 de 03 de junho de 1.998, observadas as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 10.192 de
14 de fevereiro de 2.001.
6.2.O percentual máximo de reajuste a ser aplicado será autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar,
através de deliberação de sua Diretoria Colegiada, a partir de prévia solicitação da operadora de Plano de
Assistência Odontológica.
7. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
7.1 A avaliação das propostas será feita por uma comissão formada por servidores municipais de conhecimento
da matéria em exame a saber:
7.1.1. Alexandre Bergo Guerra, matrícula n 35.679-4
7.1.2. Ana Helena Fabian Marques Gamba, matrícula n 106.212-3
7.1.3.Cristiane da Silva, matrícula n 102.098-6
7.1.4. Katia Regina de Oliveira, matrícula n 104.029-4
7.1.5. Lucyene Coutinho Viana de Souza, matrícula n 62.797
O resultado da avaliação será publicado no DOM sem ordem de classificação.
Após a publicação da avaliação, as empresas terão prazo máximo de 05 dias úteis para assinatura do Termo de
Adesão, sob pena de cancelamento do credenciamento.
7.4. Caso a proposta da empresa não seja classificada, caberá recurso, no prazo de 05 dias úteis a contar da
publicação no DOM, ao Secretário Municipal de Recursos Humanos.
8. DAS CONTRATAÇÕES
8.1. É vedada a transferência parcial ou total das obrigações decorrentes do presente credenciamento.
8.2. Todos os encargos incidentes sobre os serviços prestados serão de inteira responsabilidade das empresas
credenciadas.
8.3. As empresas que atenderem às condições estabelecidas no presente regulamento serão credenciadas mediante
assinatura do termo de adesão – Anexo I.
9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. Será vedado o pagamento de sobretaxas de qualquer natureza.
9.2. O Município de Campinas providenciará o desconto do valor da mensalidade de cada servidor e de seus
dependentes ou agregados, processando-o em folha de pagamento mediante expressa autorização do interessado,
repassando o montante a cada empresa credenciada, no décimo dia útil do mês subseqüente ao de referência.
9.3. O repasse será feito mediante depósito em conta corrente bancária da credenciada, previamente informada
no termo de adesão.
10. DO DESCREDENCIAMENTO
A empresa será descredenciada quando:
10.1. Não mantiver as condições de habilitação e qualificação exigidas para seu credenciamento;
10.2. Não realizar a prestação de serviços objeto do presente regulamento ou ainda se a atuação profissional
apresentar falhas técnicas que a comprometa;
10.3. Solicitar expressamente sua exclusão do rol de credenciadas com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias;
10.4. Ocorrerem queixas de servidores ou dependentes ou agregados, após conclusão de procedimento
administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa.
10.5. Ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos arts. 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.
10.6. Não atender a Lei Federal nº 9.656, de 03 de junho de 1.998.
11. DAS PENALIDADES
11.1 Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas ou infringência dos preceitos
legais pertinentes, serão aplicadas as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta:
11.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidade de menor gravidade, para as quais tenha o
contratado concorrido diretamente;
11.1.2. Descredenciamento, quando o credenciado deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta
grave dolosa ou revestida de má-fé ou quando constatada a inveracidade de qualquer das informações ou dos
documentos fornecidos pelo inscrito, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público;
11.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.
11.3. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será
considerado como inadimplemento se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente
justificados e comprovados cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do
art. 393 do Código Civil.
11.4. A aplicação das penalidades tem caráter punitivo e não exclui o direito à indenização de eventuais prejuízos
causados.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição da empresa, através do Termo de Adesão, representa a aceitação das normas contidas neste
regulamento.
O Município publicará no Diário Oficial as empresas credenciadas, a fim de que os servidores possam tomar
conhecimento e proceder à escolha.
12.2. Será formada uma Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Credenciamento com integrantes da
Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e servidores usuários ativos ou
inativos.

12.2.1 - Os representantes dos servidores usuários na Comissão de Avaliação e Acompanhamento serão indicados
a cada dois anos em plenária dos servidores usuários.
12.3. Os interessados poderão obter esclarecimentos pelos telefones 3735-0305 e 3735-0302 da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos
12.4. Os dentistas e os serviços deverão constar em manual apartado, de forma detalhada e específica, cabendo
à empresa credenciada fornecer em periodicidade anual os manuais atualizados, sem qualquer custo adicional,
informando o Município sobre eventuais alterações que possam ocorrer.
12.5. As credenciadas, após a assinatura do Termo de Adesão, deverão disponibilizar, por 15 dias úteis, estrutura
no Paço Municipal para atender os servidores municipais que quiserem formalizar sua opção ao plano oferecido.
Após este período, a empresa credenciada deverá manter o atendimento em seu estabelecimento, no Município
de Campinas.
12.6. A credenciada deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, até o dia 15, de cada mês,
as autorizações para desconto em folha de pagamento dos servidores que aderiram aos planos no mês anterior,
em meio magnético, e de acordo com a formatação fornecida pela SMRH.
12.7. Fica eleito o foro de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões relativas a esse
credenciamento.
13. DO ANEXO
Faz parte integrante do presente regulamento o Anexo I – Termo de Adesão.

Campinas,21de junho de 2004
CARLOS F B MALDONADO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Recursos Humanos

ANEXO I - TERMO DE ADESÃO
Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Campinas, com sede na Av. Anchieta n° 200, Centro,
neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita Municipal IZALENE TIENE, doravante denominado
MUNICÍPIO, e do outro lado a __________,com sede na _____nº_____, cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, CNPJ nº _____, neste ato denominada CREDENCIADA, têm entre si acertado o seguinte:
Cláusula Primeira – A CREDENCIADA, prestadora de serviços odontológicos, já qualificada acima, declara
sua anuência a todas as normas contidas no Regulamento do Credenciamento nº 02/04 da SMRH, bem como
aos requisitos da Lei Federal nº 9.656/98 e eventuais alterações posteriores de ambos.
Parágrafo Único – A CREDENCIADA declara estar ciente de sua admissão em um cadastro que ficará à
disposição do Município.
Cláusula Segunda – Caberá à CREDENCIADA, a disponibilização de pessoal e local próprio, dentro do
Município de Campinas, para a inscrição dos servidores usuários, bem como providenciar junto ao servidor
usuário todos os documentos necessários à formalização do contrato.
Parágrafo Único – Após a adesão do servidor a credenciada providenciará a remessa à Secretaria Municipal de
Recursos Humanos da autorização para desconto em folha de pagamento até o dia 15 de cada mês, em meio
magnético com a formatação fornecida pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
Cláusula Terceira – O valor a ser repassado à CREDENCIADA deverá ser depositado na agência nº ________,
conta corrente nº_____________, Banco ___________.
Cláusula Quarta – O MUNICÍPIO disponibilizará código próprio para o desconto do valor da mensalidade de
cada servidor e seus dependentes.
Cláusula Quinta – O prazo deste Termo de Adesão será de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal.
E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor.
Campinas, _____ de ____________ de 2.004
CREDENCIADA __________________
MUNICÍPIO_____________________
Testemunhas: ____________________ _____________________________
Nome:__________________________ Nome: _______________________
CPF: ___________________________ CPF: ________________________
(22, 23, 24, 25, 26, 20, 30,/06, 01, 02, 03, 06/07)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas, convoca os candidatos
abaixo relacionados, por ordem de classificação, a comparecerem dia 02/07/2004, no 7º andar (recepção)
Paço Municipal, Av. Anchieta, 200, Centro, Campinas, para realização de reunião de preenchimento de
vagas. Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de Identidade – R.G e, em caso de empate,
trazer certidão de nascimento dos filhos. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais decorrentes
do Concurso Público.

CARGO: COZINHEIRO – EDITAL 002/2002
HORÁRIO: 11:30HS
CLASS NOME DOCUMENTO
35 ROSANA APARECIDA DA SILVA MENEZES 00000015313484

Campinas, 30 de junho de 2004
CARLOS F. B. MALDONADO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas, convoca os candidatos
abaixo relacionados, por ordem de classificação, a comparecerem dia 02/07/2004, no 7º andar (recepção)
Paço Municipal, Av. Anchieta, 200, Centro, Campinas, para realização de reunião de preenchimento de
vagas. Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de Identidade – R.G e, em caso de empate,
trazer certidão de nascimento dos filhos. O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais decorrentes
do Concurso Público.

CARGO: MÉDICO I – CARDIOLOGISTA – EDITAL 001/2003
HORÁRIO: 8:30HS
CLASS NOME DOCUMENTO
04 DANIELA CAMARGO DE OLIVEIRA 25201566 6
04 FABIO GIOVANETTI MORANO 19530188

CARGO: MÉDICO I – ULTRASSONOGRAFISTA – EDITAL 001/2003
HORÁRIO: 8:30HS
CLASS NOME DOCUMENTO
08 FABIANA ANDREOLI MIYAKE 238620001

CARGO: MÉDICO I (HORISTA) – EMERGENCISTA PEDIÁTRICO – EDITAL 001/2003
HORÁRIO: 8:30HS
CLASS NOME DOCUMENTO
28 ANA FLAVIA DE ALMEIDA BATISTA 268889703
29 ANA PAULA ZANIN DOS SANTOS FELGUEIRAS 21839612
30 CRISTINA FORTI IAMADA 371780986

CARGO: TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA – EDITAL 001/2003
HORÁRIO: 10:00HS
CLASS DES NOME DOCUMENTO
09 09 RENATA DE ALCANTARA 19769468

CARGO: MÉDICO I – ANESTESIOLOGISTA – HMMG – EDITAL 002/2002
HORÁRIO: 10:30HS
CLASS NOME DOCUMENTO
03 BRUNO DE LUCENA COUTINHO 00000004664046

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE JR. – EDITAL 002/2002
HORÁRIO: 10:30HS
CLASS NOME DOCUMENTO
23 MARIA CRISTINA BOZZA TOGNI 00000012424618

CARGO: GUARDA MUNICIPAL FEMININO – EDITAL 001/2002
HORÁRIO: 11:00HS
CLASS NOME DOCUMENTO
42 LARISSA BARBOSA FARIA 00000257109870
43 LILIANE DAS GRACAS MACHADO 00000298460774

CARGO: GUARDA MUNICIPAL MASCULINO – EDITAL 001/2002
HORÁRIO: 11:00HS
CLASS NOME DOCUMENTO
46 MIGUEL ANGELO VERA 00000037426726

Campinas, 30 de junho de 2004
CARLOS F. B. MALDONADO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Recursos Humanos

HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO SELETIVO - EDITAL I/2004
À vista do relatório apresentado pela Coordenadoria de Concursos, Recrutamento e Seleção, HOMOLOGO o
Processo Seletivo visando a contratação emergencial de Médicos, para a Secretaria Municipal de Saúde, durante
a validade deste Processo Seletivo, que será de 01 (hum) ano.

Campinas, 30 de junho de 2004
CARLOS F. B. MALDONADO DE OLIVEIRA
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Secretário Municipal de Recursos Humanos

COMUNICADO PROCESSO SELETIVO - EDITAL I/2004
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos DIVULGA a classificação final, dos candidatos inscritos e
que realizaram prova no dia 20/06/2004, do Processo Seletivo para contratação emergencial de médicos.

MEDICO I (HORISTA) - EMERGENCISTA ADULTO
Class. Inscr. Nome CG SUS CE Grad. CE Esp Nota
1 1055 FERNANDA RODRIGUES DE ALMEIDA FOSSA 16 16 45 77
2 1131 BRUNO MARINO CLARO 12 16 48 76
3 1030 MARCELO SOUZA DE ASSIS 16 16 42 74
4 1123 GUSTAVO NUNES DE OLIVEIRA 16 16 39 71
5 1049 HUGSMAER PELICIONI FILHO 16 14 39 69
6 1165 ARTHUR JOSE DE SOUZA COLUSSI 14 18 36 68
7 1132 MARCOS HARUISSA NAGANO 12 16 39 67
8 1109 PRISCILA RIBEIRO HUGUET 14 20 33 67
8 1083 DENISE NAGAO 14 14 39 67
10 1006 VANESSA LUCILIA SIMOES SILVEIRA 18 16 33 67
10 1120 ADRIANO JOSE BUENO 18 16 33 67
10 1087 IVAN CALIL CECCHI MOYSES 18 16 33 67
10 1162 ADRIANO DIAS TRAJANO 18 16 33 67
14 1050 ADALBERTO MACHADO COELHO 16 14 36 66
15 1130 GUSTAVO PELLEGRINI MAGALDI 16 16 33 65
15 1085 ARIANA CAMPOS YANG 16 16 33 65
15 1056 MARCOS BIANCHINI CARDOSO 16 16 33 65
18 1086 STEFANY CARDOSO FARIA 10 18 36 64
19 1110 GUILHERME CAMARGO GONCALVES DE ABREU 14 14 36 64
20 1057 SAMIR LISAK 16 18 30 64
21 1052 JOSE RAPHAEL DE M. C. MONTORO 12 18 33 63
21 1067 RAIMUNDA NEIDE MARQUES DE OLIVEIRA 12 18 33 63
23 1071 FABIANA THEODORO ROSA 18 12 33 63
24 1065 MARCUS AGEU RIBEIRO BATISTA 14 18 30 62
25 1045 EDUARDO GUILHERME JOVIANO DOS SANTOS 16 16 30 62
26 1020 DANIELA DE TOLEDO GIRIO 10 18 33 61
27 1111 EDGAR MATHEUS DA SILVA 14 16 30 60
28 1096 ELIZABETH BILEVICIUS 16 14 30 60
29 1139 FLAVIO GABIATTI MORISCO 18 12 30 60
30 1156 GILBERTO MOURA ABREU 14 16 27 57
31 1169 GINA LEITE GOULART 10 16 30 56
32 1098 RAQUEL FRANCO LEAL 14 16 24 54
33 1159 MARCO AURELIO DA COSTA SERRUYA 16 20 18 54
34 1075 JOSE EDUARDO BASSUL FILHO 10 18 24 52
35 1008 SHEILA ADRIANA MACHADO NOGUEIRA DE SA 10 14 24 48
MEDICO I - CLINICO GERAL
Class. Inscr. Nome CG SUS CE Grad. CE Esp Nota
1 1128 TATIANA ALVES KIYOTA 16 18 54 88
2 1122 GISELA MARIA DE FIGUEIREDO 18 18 51 87
3 1013 SERGIO LUIS DA COSTA DIAS 16 16 51 83
4 1148 CLEUNICE LUZIA SMANIA CORONELLI 18 18 45 81
5 1146 ANA PAULA BATTISTUZZI 12 18 45 75
6 1160 ANDREA REGINA FRANCO 16 16 42 74
7 1103 MARIA MARGARETE BELUCCI 18 16 39 73
8 1112 VINICIUS OLIVEIRA SEIXAS 12 14 42 68
9 1004 RANDALL LUIS ADAM 16 16 36 68
10 1061 IVANA SIQUEIRA MAURO 12 16 39 67
11 1089 GERALDO DE ASSIS NASCIMENTO 12 16 36 64
12 1140 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA RUSSO RAFFI 14 14 36 64
13 1138 ISIS APARECIDA MORETTO CUNACIA 8 20 33 61
14 1082 RAQUEL BERGAMASCO E PAULA 12 16 33 61
15 1124 JORGINA FATIMA DE PAULA 12 14 30 56
16 1093 JULIO CESAR MACHADO PROFETA 14 8 30 52

MEDICO I - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
Class. Inscr. Nome CG SUS CE Grad. CE Esp Nota
1 1017 CASSIA ELANE BERBEL DA SILVA 16 16 39 71
2 1097 CHRYSSI NORDER 10 16 42 68
3 1092 CONSIGLIA PROCIA 16 14 33 63
4 1161 EDSON BASSO 12 14 39 65
5 1105 ELIANE BLEINROTH 16 16 48 80
6 1117 JOAO RENATO BENNINI JUNIOR 18 18 48 84
7 1129 LELIS PASSOS VALENTE 12 16 33 61
8 1100 MIYO FUKUI ASSATO 6 10 45 61
9 1041 PEDRO RIBEIRO COUTINHO 14 14 45 73
10 1135 ROBERTO ARRUDA LODI 20 10 30 60
11 1062 SABRINA HATSUMURA BOIGUES 12 12 45 69

MEDICO I - PEDIATRA
Class. Inscr. Nome CG SUS CE Grad. CE Esp Nota
1 1059 GIULIANA MELAO GOMES DE SOUSA TRAD 20 14 54 88
2 1014 MARCIO AUGUSTO ARAUJO GUEDES 14 18 54 86
3 1114 ANDREA DE MELO ALEXANDRE FRAGA 18 16 51 85
4 1038 CRISTINA FORTI IAMADA 14 16 51 81
5 1046 ANE TESSIE CARMONA CANELLI 16 16 48 80
6 1084 MARILUCI CONCEICAO VOLTANI GUEDES 14 16 48 78
7 1157 THEREZA JENNY TEIXEIRA MARTINS 16 16 45 77
8 1079 ALESSIO FERNANDO TORRES 14 16 42 72
9 1106 ELIANE VIRGINIA DE ASSIS 14 18 33 65

MEDICO I - PSIQUIATRA
Class. Inscr. Nome CG SUS CE Grad. CE Esp Nota
1 1063 ROMEU TOSHIYUKI KAJITA 16 16 54 86
2 1078 DEIVISSON VIANNA DANTAS DOS SANTOS 16 14 48 78
3 1012 DEISE OLIVEIRA DE SOUZA 10 14 39 63

MEDICO I - PSIQUIATRA INFANTIL
Class. Inscr. Nome CG SUS CE Grad. CE Esp Nota
1 1076 GILBERTO EMILIO NOGUEIRA 20 18 48 86

MEDICO I - SAUDE DA FAMILIA
Class. Inscr. Nome CG SUS CE Grad. CE Esp Nota
1 1133 MARJORIE LISA MENUZZO CAMPO DALL ORTO 18 16 51 85
1 1074 GABRIELA DE LIMA FREITAS 18 16 51 85
3 1040 EDISON IGLESIAS DE OLIVEIRA VIDAL 20 20 45 85
4 1042 URSULA MARTINS CATARINO 20 14 48 82
5 1121 PATRICIA APARECIDA NEGRAO 20 18 42 80
6 1039 CRISTIANO HENRIQUE PEREIRA SILVA 16 14 48 78
7 1108 MARCIA LENI GIACOMINI RAMASCO 18 16 42 76
8 1058 DANIELLE MAYA FONTES MARTINS 16 12 39 67
9 1068 CARLOS OTAVIO GILBERTO 8 10 45 63
10 1066 WILLIAMS ELIAS MANZUR MORILLO 10 14 39 63
10 1137 ANDREA BETTIATI MAGALDI 10 14 39 63
12 1072 SOPHIA TROVAO DE CARVALHO 16 14 33 63
13 1044 MARCIO CONSULIN 14 12 36 62
14 1168 CLEA MARIA MACHADO REGAZZI 12 12 36 60
15 1037 MARIA APARECIDA DE MIRANDA PEDROSO 14 10 33 57

PORTARIAS ASSINADAS PELA SENHORA PREFEITA
Nº64017 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ADNEI APARECIDA LIMA CATOSSI SERVIDORA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica a servidora ADNEI APARECIDA LIMA CATOSSI - matrícula nº 34308-0 RG nº 9.299.615, CPF nº
599.778.688-91, PASEP nº 10423013618, aposentada voluntariamente por tempo de contribuição no cargo
denominado Auxiliar de Enfermagem - padrão 08 com proventos proporcionais de acordo com os elementos
constantes do protocolado nº 007142/02, e com base na jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais. Esta
portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Nº64018 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE CLÉA PAZINATO SERVIDORA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica a servidora CLÉA PAZINATO - matrícula nº 23861-9 RG nº 6.108.776, CPF nº 820.051.338-68, PASEP nº
100.96867881, aposentada voluntariamente por tempo de contribuição no cargo (antiga função pública)
denominado Dentista V - padrão 29 com proventos proporcionais de acordo com os elementos constantes do

protocolado nº 11852/97 e com base na jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais. Esta portaria entra em vigor
a partir da data de sua publicação.

Nº64019 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE KLEBER SAMPAIO MACEDO SERVIDOR DO
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI.
A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica o servidor KLEBER SAMPAIO MACEDO - matrícula nº 97977-5, RG nº 21.982.333-9, CPF nº
15462893809, PASEP nº 123.01645.48.9, aposentado por invalidez no cargo denominado Guarda - padrão 05,
com proventos integrais de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 10/17023/04, e com base na
jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Nº64020 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ELZA DE ARAÚJO SERVIDORA DO HOSPITAL
MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica a servidora ELZA DE ARAÚJO - matrícula nº 36410-0, RG nº 161.321, CPF nº 256998368-37, PASEP nº
17058861305, aposentada por invalidez no cargo denominado Agente de Higiene Hospitalar - padrão 05, com
proventos proporcionais de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 10/22950/03, e com base na
jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Nº64021 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE LAURA APARECIDA DE PAULA SERVIDORA DO
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
A Exma. Sra. Preeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica a servidora LAURA APARECIDA DE PAULA - matrícula nº 65228-8, RG nº 12.437.397, CPF nº
722.413.498-87, PASEP nº 10405574786, aposentada por invalidez no cargo denominado Ascensorista - padrão
05, com proventos proporcionais de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 011200/2000, e
com base na jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

Nº64022 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE IVONETE DE SOUZA LIMA TAVARES SERVIDORA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica a servidora IVONETE DE SOUZA LIMA TAVARES - matrícula nº 82847-5, RG nº 7.797.623, CPF nº
968.282.858, PASEP nº 107.736.7350-1, aposentada voluntariamente por tempo de contribuição no cargo (antiga
função atividade) denominado Bibliotecário Pleno I - padrão 06, com proventos proporcionais de acordo com
os elementos constantes do protocolado nº 23609/02, e com base na jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais.
Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Nº64023 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JOÃO RIBEIRO DE CAMPOS SERVIDOR DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica o servidor JOÃO RIBEIRO DE CAMPOS - matrícula nº 83039-9, RG nº 15.849.948-7, CPF nº 035.537.348-
33, PASEP nº 1081091145.8, aposentado voluntariamente por idade no cargo (antiga função pública) denominado
Jardineiro - padrão 12, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de acordo com os elementos
constantes do protocolado nº 10/20544/04, e com base na jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais. Esta
portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Nº64024 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA DA PENHA SILVA SERVIDORA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica a servidora MARIA DA PENHA SILVA - matrícula nº 75509-5, RG nº 10866.069, CPF nº 775.580.068-72,
PASEP nº 10084486780, aposentada voluntariamente por tempo de contribuição no cargo (antiga função pública)
denominado Cozinheiro - padrão 09, com proventos proporcionais de acordo com os elementos constantes do
protocolado nº 10/16378/04, e com base na jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais. Esta portaria entra em
vigor a partir da data de sua publicação.

Nº64025 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA DE FÁTIMA SILVERIO BARBOSA SERVIDORA
DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica a servidora MARIA DE FÁTIMA SILVERIO BARBOSA - matrícula nº 29165-0, RG nº 11980.558-3, CPF
nº 079856998-05, PASEP nº 10676479860, aposentada por invalidez no cargo denominado Auxiliar Técnico
em Patologia Clínica - padrão 08, com proventos proporcionais de acordo com os elementos constantes do
protocolado nº 28.306/00, e com base na jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais. Esta portaria entra em
vigor a partir da data de sua publicação.

Nº64026 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE NADIA ZACHARIAS FERNANDES SERVIDORA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica a servidora NADIA ZACHARIAS FERNANDES - matrícula nº 32195-8, RG nº 4.883.595-X, CPF nº
037.419.588-91, PASEP nº 10033769106, aposentada voluntariamente por tempo de contribuição no cargo
(antiga função pública) denominado Assistente Social de Saúde Sênior II - padrão 15, com proventos integrais
de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 10/16468/04, e com base na jornada de 30 (trinta)
horas semanais. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Nº64027 - DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE STELLITA DAGMAR BARRETA GAMBASSI
SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente.
RESOLVE:
Fica a servidora STELLITA DAGMAR BARRETA GAMBASSI - matrícula nº 81952-2, RG nº 3.659.968, CPF
nº 033.624.838-52, PASEP nº 1700350488-8, aposentada voluntariamente por idade no cargo (antiga função
pública) denominado Suplente III - padrão 11, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de acordo
com os elementos constantes do protocolado nº 10/23830/04, e com base na jornada de 29 (vinte e nove) horas/
aula semanais. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Nº63976 - alterar, a partir de 02/02/20004, a jornada (hora/aula), da Professora AMÉLIA TAEKO ISHIDA
RODRIGUES – matrícula nº93065-2, titular de cargo em razão das atribuições de aulas, no inicio do ano letivo
feita pela Secretaria Municipal de Educação:Jornada Anterior: 24/32. Jornada Atual: 30/40, horas semanais.

Nº64029 - exonerar a partir de 01/07/2004, o senhor MARCO ANTONIO ALVES DO VALLE – matrícula
105785-5, do cargo de Assessor Técnico Superior VI, junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e
Turismo.
 nomear a partir de 01/07/2004, o senhor ADELMO IRINEU SEVERINO - RG. M.4.118.839, para exercer o
cargo em comissão de Assessor Técnico Superior VI, junto ao Departamento Administrativo da Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e Turismo.

Nº64090 - nomear o senhor LUIS URUTIM DE CAMPOS NICOLAU – RG.12943060, para exercer o cargo
em comissão de Assessor Técnico Departamenal nível VII, junto ao Gabinete da Prefeita.
nomear o senhor ROBERTO TEIXEIRA DE CAMARGO RG. 5.604292-9, para exercer o cargo em comissão
de Coordenador Setorial, junto ao Gabinete da Prefeita.Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
Leilão

O Centro de Controle de Zoonoses INFORMA que se encontram em suas dependências os seguintes animais:
ÉGUA TORDILHA CHAPA 67/A
CAVALO PEDREZ CHAPA 07/F
ÉGUA PAMPA BAIA CHAPA 06/C
CAVALO CASTANHO CHAPA 07/C
ÉGUA AMARÍLIA CHAPA 08/C
POTRA CASTANHA CHAPA 09/C
Estando vencido o prazo para o resgate dos animais, informamos que os mesmos serão leiloados no dia 01 de
julho de 2004, quinta-feira, às 10:00 horas, nas dependências do Centro de Controle de Zoonoses, sito a Rua
das Sapucaias, s/nº, Vila Boa Vista.

DOUGLAS PRESOTTO
Médico Veterinário

(29, 30/06 E 01/007)
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JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, vem justificar o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse
público, dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de julho de 2.004.

RAZÃO SOCIAL VENCIMENTO VALOR
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A. 01/07/2004 381,08
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A. 02/07/2004 762,16

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

O Coordenador da Vigilância em Saúde Leste do Município de Campinas
COMUNICA:

PROTOCOLO: 04/40/00806- PL
INTERESSADO: RENOIR ANTONIO DA COSTA LANCHES - ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01113- PL
INTERESSADO: BIG DOG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01336 - PL
INTERESSADO: CAIC CENTRO AUDAPAR AUDITIVOS LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01345 - PL
INTERESSADO: MEDICAMP SOCIEDADE CIVIL LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01409 - PL
INTERESSADO: ELAINE VIEIRA BIAGINI MARTINEZ
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01423 - PL
INTERESSADO: SILVIA PUPO NOGUEIRA MONTEIRO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01434 - PL
INTERESSADO: ECOFARMA FARMÁCIA LTDA - EPP
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01437 - PL
INTERESSADO: ANA CRISTINA FIOCCO RONDINO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01443 - PL
INTERESSADO: FERNANDA MARIA SERRA GHIROTTO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 02/40/2904 – PL
INTERESSADO: KÁTIA HELENA BERGAMO
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01462– PL
INTERESSADO: CLÍNICA MÉDICA CAMPOS E CHAVES LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/40/02994 – PL
INTERESSADO: ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 01/40/02059 – PL
INTERESSADO: ROSÂNGELA A. X. SANTIAGO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 03/40/02061 – PL
INTERESSADO: DRA. YOLANDA MARIA ALMEIDA CAMARGO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01416 – PL
INTERESSADO: SILVEIRA E TORTORELLI LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FÁBIO HELBIG LONGHI, CRF 25697
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01419 – PL
INTERESSADO: MARIA TEREZA BARBOSA FERREIRA - ME
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARLOS ALBERTO SANTIAGO, CRM 83759
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01438 – PL
INTERESSADO: DROGASIL S/A
ASSUNTO: BAIXA DE CO RESPONSABILIDADE TÉCNICA LAURA HEINRICH, CRF 25657
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01448 – PL
INTERESSADO: FARMÁCIA SÃO LUIS DE CAMPINAS
ASSUNTO: BAIXA DE CO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PATRÍCIA BORGES DE MEDEIROS CRF 26908
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01451 – PL
INTERESSADO: DROGARIA DROGAVIDA DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ANDRESSA CAMPANINI ROMA, CRF 27565
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01458 – PL
INTERESSADO: REVISTARIA E DROGARIA NORTE SUL LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE CO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE DANIELI PUSTIGLIONE DA COSTA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01397– PL
INTERESSADO: RAIA E CIA LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LILIANE TEIXEIRA ALVES, CRF 34538
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01435 – PL
INTERESSADO: ECOFARMA FARMÁCIA LTDA - EPP
ASSUNTO: ASSUNÇÃO OU RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE HÉRIKA GIORDANO DIONÍSIO TIRITIL, CRF 25323
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01426 – PL
INTERESSADO: BOTICA DE PHARMACOS LTDA - ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELIANA APARECIDA DE RESENDE, CRF 27018
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01404 – PL
INTERESSADO: IRMÃOS GUIMARÃES LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ROBERTA ALINE FRANCO DE LIMA, CRF 32946
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01427– PL
INTERESSADO: IRMÃOS GUIMARÃES LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ANDRÉ LUIZ MACHADO P. DE LIMA, CRF 30375
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/01446 – PL
INTERESSADO:KING IND. COM. DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO Nº 8798
DEFERIDO: 15 DIAS

PROTOCOLO: 04/10/21894 - PG
INTERESSADO: CONDOMÍNIO COMFORT ALPHAVILLE CAMPINAS
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO Nº 05050
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/10/18577 – PG
INTERESSADO: PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2913
INDEFERIDO

PROTOCOLO:04/40/1425- PL
INTERESSADO: MEDLEY S/A INDUSTRIA FARMACEUTICA

ASSUNTO: SINISTRO DE MEDICAMENTOS CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 014/2004, 002727/2004 E 000734/
2004. CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS, CONFORME DESCRITO ABAIXO:

NF.: 072.596 - Emitida em 26/04/04 - Destinatário: Ita Repr. Produtos Farmacêuticos S.A.
Endereço: R: STRC/Sul Trecho 02 Cj D 9/10 – Guará - Brasília - DF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Plenty Cápsulas 10mg c/30 130628F06 22.080 240 3.582
Plenty Cápsulas 15mg c/30 140368F01 8.918 120 7

NF.: 072.597 - Emitida em 26/04/04 - Destinatário: Ita Repr. Produtos Farmacêuticos S.A.
Endereço: R: STRC/Sul Trecho 02 Cj D 9/10 - Guará - Brasília - DF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Dilaflux Comprimido 10mg c/30 0402240 10.678 96 4.346
Dilaflux Comprimido Retard 20mg c/ 20 0404042 17.157 144 6.043
Estrofem 2mg NF70928 17.992 150 1.024
Estrofem 1mg NF70925 69.997 75 50.428
Fluvert 0403330 26.094 12 3.116
Kliogest NF70767 9.992 25 4.144
Mínima Comprimido Revestido 60+15mcg-24 0403368 17.102 372 6.354
Otomicina Gotas 0402319 97.873 336 0
Parenzyme Amp. c/16 Cápsulas 0403202 5.985 12 4.917
Parenzyme Tetrac 500Mg 0401144 47.373 192 14.364
Prandin 0,5mg c/30 04393163 14.993 72 4.278
Prandin 1,0mg c/30 04308414 69.988 72 51.894
Prandin 2,0mg c/30 04308418 19.988 72 7.715
Prazol 15mg c/28 0403548 1.969 24 1.231
Prazol Cápsulas 30mg c/14 0404123 6.993 120 2.126
Pyloripac IBP 7+14 Lansoprazol 30mg 0404169 1.736 30 285
Pyloripac IBP 7+28 Lansoprazol 30mg 0404173 1.468 50 0
Sarcoton 0403514 9.577 75 4.119
Zanidip Comprimido Revestido 10mg c/20 0402318 14.788 50 8.689
Zanidip Comprimido Revestido 10mg c/30 0312299 23.288 50 17.131

NF.: 072.598 - Emitida em 26/04/04 - Destinatário: Ita Repr. Produtos Farmacêuticos S.A.
Endereço: R: STRC/Sul Trecho 02 Cj D 9/10 - Guará - Brasília - DF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Bentyl Solução 0403165 31.673 36 18.478
Clomid Comprimido 0404124 28.239 120 22.160
Desonol Creme 0404179 25.541 450 12.439
Desonol Loção Capilar 0,1% 0403508 13.344 120 5.257
Facyl 500 c/4 0401287 24.966 12 3.891
Ferrotrat Comprimido Revestido 500mg 0402328 19.438 48 2.889
Furosemide Composto 0403350 18.627 36 10.266
Inibex S 25mg 0402256 6.734 60 1.715
Inibex S 75mg 0403495 9.079 120 3.260
Kolantyl Comprimido c/30 0312237 9.990 24 1.856
Kolantyl Gel 0403093 48.894 24 19.682
Lansodom 30mg 0310446 10.743 12 0
Lansoprid 15mg 0310045 1.918 12 1.536
Lansoprid 30mg 0402286 2.880 12 1.926
Parenzyme Analgésico 0404205 15.473 360 6.496
Parenzyme Enzimas 0403270 39.511 12 37.539
Prevencor 20mg 0309538 12.477 30 0
Profol Comprimido 0404054 19.373 120 1.540
Profol Suspensão 0403290 39.000 96 7.802
Rifocort Pomada 0311063 26.741 24 2.070
Rinisone Solução Nasal 0401072 64.433 60 23.433
Ureadin Creme 20% 0402268 9.292 72 3.649
Ureadin Loção 10% 0402361 5.722 108 1.050
Ureadin Loção Infantil 3% 0402038 3.905 36 2.477

NF.: 071.555 - Emitida em 26/04/04 - Destinatário: Farma Service Distribuidora Ltda
Endereço: R: QI 19 Lote 13/25 - Impar S/N - Taquatinga Norte - Brasília - DF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Carbocisteína Xarope Adulto 0404184 9.537 120 1.502

NF.: 071.729 - Emitida em 26/04/04 - Destinatário: Farma Service Distribuidora Ltda
Endereço: R: QI 19 Lote 13/25 - Impar S/N - Taquatinga Norte - Brasília - DF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Secnidazol Comprimido Revestido 1000mg c/2 0404399 29.480 240 8.505

NF.: 071.832 - Emitida em 22/04/04 - Destinatário: Farma Service Distribuidora Ltda
Endereço: R: QI 19 Lote 13/25 - Impar S/N - Taquatinga Norte - Brasília - DF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Paracetamol Comprimido Revestido 750mg c/200 0404402 1.003 37 0
Paracetamol Comprimido Revestido 750mg c/200 0404403 1.043 283 0

NF.: 071.970 - Emitida em 22/04/04 - Destinatário: Farma Service Distribuidora Ltda
Endereço: R: QI 19 Lote 13/25 - Impar S/N - Taquatinga Norte - Brasília - DF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Amoxicilina Cápsula 500mg cx c/21 0404275 9.900 216 5.012

NF.: 072.003 - Emitida em 22/04/04 - Destinatário: Allan Carneiro Mesquita
Endereço: R: SHCES 401 - Bl. B - Aptº 105 - Cruzeiro Novo - Brasília - DF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Prazol Cápsulas 15mg - Amostra Grátis 0403076 14.922 25 0
Prazol Cápsulas 30mg - Amosta Grátis 0402324 62.145 82 0
Lansoprid 30 - Amostra Grátis 0402315 5.459 7 0
Kliogest - Amostra Grátis PF70064 9.992 1 0
Estrofem 1mg - Amostra Grátis PF70066 19.991 2 0
Estrofem 2mg - Amostra Grátis PF70065 14.992 1 0
Trisequens 2mg - Amostra Grátis PF70063 14.987 1 0
Mínima Comprimido Revestido 60+15mcg -Amostra Grátis 0403369 21.801 4 0
Desonol Creme - Amostra Grátis 0403401 50.175 141 0
Desonol Pomada - Amostra Grátis 0401132 14.000 17 0
Desonol Loção Tópica 0,05% - Amostra Grátis 0311170 18.400 2 0
Profol Comprimidos - Amostra Grátis c/6 0401224 9.911 54 0
Profol Suspensão - Amostra Grátis c/ 25ml 0310486 47.229 56 0
Salder S - Amostra Grátis 0403331 12.870 4 0
Isdin Creme FPS50 Fotoprotetor - Amostra Grátis 210015712 14.954 1 0
Isdin Gel Creme Extrem Fotoprotetor - Amostra Grátis 328415551 20.528 3 0
Ureadin Loção 3% - Amostra Grátis 0404077 20.453 40 0
Ureadin Loção 10% - Amostra Grátis 0403334 14.024 20 0
Ureadin Creme 20% - Amostra Grátis 0404055 17.499 4 0
Prevencor c/20 - Amostra Grátis 0403152 46.312 58 0
Prandin 1,0 mg 3084173 29.972 51 0
Zanidip Comprimido Revestido 10mg - Amostra Grátis 0402287 53.599 29 0

NF.: 072.005 - Emitida em 22/04/04 - Destinatário: Ana Lidia Filgueiras Batista
Endereço: DF 150 Km 4,5 - Cond. Serra Dour - Conj. D - Casa 13 - Sobradinho - Brasília - DF
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Prazol Cápsulas 15mg - Amostra Grátis 0403076 14.922 17 0
Prazol Cápsulas 30mg - Amostra Grátis 0402324 62.145 61 0
Lansoprid 30 - Amostra Grátis 0402315 5.459 5 0
Lansodom 30 - Amostra Grátis 0402032 14.013 8 0
Kliogest - Amostra Grátis PF70064 9.992 3 0
Estrofem 1mg - Amostra Grátis PF70066 19.991 8 0
Estrofem 2mg - Amostra Grátis PF70065 14.992 6 0
Trisequens 2mg - Amostra Grátis PF70063 14.987 3 0
Mínima Comprimido Revestido 60+15mcg -Amostra Grátis 0403369 21.801 19 0
Desonol Creme - Amostra Grátis 0403401 50.175 119 0
Desonol Pomada - Amostra Grátis 0401132 14.000 21 0
Desonol Loção Tópica 0,05% - Amostra Grátis 0311170 18.400 1 0
Profol Comprimidos c/6 - Amostra Grátis 0401224 9.911 33 0
Profol Suspensão c/25ml - Amostra Grátis 0310486 47.229 72 0
Salder S Sabonete - Amostra Grátis 0403331 12.870 1 0
Isdin Gel Creme Extrem Fotoprotetor - Amostra Grátis 328415551 20.528 1 0
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Ureadin Loção 3% - Amostra Grátis 0404077 20.453 50 0
Ureadin Loção 10% - Amostra Grátis 0403334 14.024 23 0
Ureadin Creme 20% - Amostra Grátis 0404055 17.499 1 0
Prevencor c/20 - Amostra Grátis 0403152 46.312 28 0
Prandin 1,0mg - Amostra Grátis 3084173 29.972 30 0
Zanidip Comprimido Revestido 10mg - Amostra Grátis 0402287 53.599 11 0

NF.: 064.754 – Emitida em 25/03/04 - Destinatário: Imifarma Prod. Farmacêutico Cos S/A
Endereço: BR. 135, Km. 2,5 - Tirirical - São Luís - MA
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Aciclovir Creme 5% - bg c/10g 0403092 34.198 50 8.429
Bromoprida Gotas 4mg/Ml Pediátrico 0402156 24.183 50 2.324
Bromoprida Cápsulas 10mg c/20 0403294 14.098 48 7.320
Clotrimazol Creme Vaginal 1% 0403176 10.810 12 7.093
Cetoconal+Dipropionato de Betam+ Sulfato de Neomicina Pomada 0403263 18.127 24 14.842
Dipirona Sódica 500mg/ml Gts c/10 0403091 48.700 200 27.216
Dipirona Sódica 500mg/ml Gts c/20 0403121 24.220 100 6.042
Dipirona Sódica Comprimido 500mg c/100 0401355 3.934 28 1.143
Paracetamol Gotas 200mg/ml-15ml 0403119 64.354 400 730
Sulfato de Neomicina + Bacitracina Pomada 50g 0312329 18.795 24 1.934
Tetraciclina + Anfotericina 1bg 0401346 19.250 256 6.136

NF.: 065.268 - Emitida em 26/03/04 - Destinatário: Imifarma Prod. Farmacêutico Cos S/A
Endereço: BR. 135, Km. 2,5 - Tirirical - São Luís - MA
Produto Nº do Tamanho Quant. Estoque existente no dia

Lote do lote roubada da emissão da NF
Claritromicina Comprimido 500mg c/10 0403424 2.975 36 739
Claritromicina Comprimido 500mg c/14 0403425 2.939 12 2.482

JANETE PRADO ALVES NAVARRO
Coordenadora VISA-LESTE

RESOLUÇÃO N.º 352/2004
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
CONSIDERANDO que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de Transportes, por força
do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o disposto nos artigos 281
e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem sobre a imposição de penalidades
aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos AIT’s lavrados a partir de 22
de janeiro de 1998 e processados em 25/06/2004 a 25/06/2004 abaixo relacionados.
Ficam também, notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas nesta Resolução para,
com base no parágrafo 7º do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, indicarem no prazo de 15 (quinze) dias,
o condutor infrator, sob pena de não o fazendo, serem responsabilizados pela infração, e ainda, ficam notificados
do início do prazo para apresentação de eventual recurso, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 282.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRACAO DE CAMPINAS
AIIPS PROCESSADOS NO PERIODO 25/06/2004 A 25/06/2004
ENQUADRAMENTO 518.50-DEIXAR O CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANCA
PROCESSADAS EM 25/06/2004
AJQ5871 E1-334228-45 APE2858 E1-334045-85 BHF3680 E1-334577-15
BLF9985 E1-331616-05 BME9073 E1-333304-45 BNT0015 E1-334783-95
BNT6540 E1-334787-25 BNY7496 E1-331608-25 BPC0090 E1-324544-05
BPC8528 E1-331050-55 BQG7916 E1-333784-05 BQR2699 E1-334404-45
BQZ8360 E1-333632-25 BTG0557 E1-332299-05 BTG1991 E1-335206-35
BTG5173 E1-334654-15 BTG9131 E1-331595-05 BTH4921 E1-319098-05
BTH6657 E1-334927-05 BTP9121 E1-330223-35 BUI8741 E1-331049-45
BUL8993 E1-331570-85 BUY3339 E1-334928-05 BUZ1889 E1-332723-65
BVN2299 E1-334285-65 BVN3369 E1-332342-05 BVN3627 E1-332289-15
BVN8338 E1-327522-85 BVN8507 E1-334780-65 BZJ5323 E1-333875-35
BZJ6059 E1-334979-75 BZJ9635 E1-334642-05 BZT5509 E1-333134-05
CAF8201 E1-333303-35 CAQ1188 E1-331117-65 CAQ3981 E1-333306-65
CAQ6205 E1-333137-25 CBH1561 E1-319099-05 CCT2883 E1-330224-45
CDW4910 E1-333135-05 CEV5331 E1-331599-45 CEV7463 E1-331118-75
CEY6295 E1-331032-95 CFA1013 E1-334784-05 CHN3017 E1-332221-05
CHN7148 E1-333307-75 CHN8089 E1-334779-55 CIH2138 E1-331116-55
CIH2138 E1-332249-55 CIK2430 E1-334029-35 CJS4172 E1-333264-85
CKX1556 E1-335510-05 CKX9007 E1-331607-15 CLN3267 E1-332072-45
CLV0072 E1-331031-85 CNQ4853 E1-334221-85 CNQ6513 E1-334476-05
CNQ8880 E1-334205-35 COB6986 E1-331036-25 CPS0503 E1-331035-15
CPS1982 E1-334220-75 CPS3879 E1-332075-75 CPU2869 E1-334292-25
CPZ7593 E1-334477-05 CWD9702 E1-334478-15 CXD2487 E1-334039-25
CXD8092 E1-331600-55 CXT2207 E1-333109-75 CXT6434 E1-334223-05
CXV4270 E1-327521-75 CYZ1652 E1-332298-05 DAL4615 E1-331617-05
DBB3041 E1-333449-65 DBK6835 E1-334653-05 DBY2577 E1-331613-75
DBY4203 E1-333628-95 DDJ7478 E1-334648-65 DDV4560 E1-334282-35
DDV5299 E1-331925-05 DDV5500 E1-334647-55 DFE8203 E1-334230-65
DFU4837 E1-335205-25 DFU5977 E1-332291-35 DFU9710 E1-331038-45
DGW2591 E1-321440-95 DGW5976 E1-334431-95 DGW6643 E1-331594-05
DHR7712 E1-331610-45 DHY7113 E1-334286-75 DHY7725 E1-331033-05
DHY8436 E1-333870-95 DIY4669 E1-334295-55 DKD2734 E1-331500-45
DKY6808 E1-335507-75 ETN9595 E1-334276-85 FAD0071 E1-334047-05
GKJ4732 E1-331612-65 GMI7473 E1-334786-15 GMO1625 E1-333107-55
GNW5561 E1-333871-05 GVT9325 E1-332222-05 MNR6538 E1-333873-15

ENQUADRAMENTO 519.30-TRANSP CRIANCA VEIC AUTOMOTOR S/OBS.NORMAS SEGUR.
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BIP8968 E1-332343-05 BRG0532 E1-330543-45

ENQUADRAMENTO 538.00-ESTACIONAR A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CWG9498 E1-332058-15 CYZ9379 E1-334459-45

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BMU6979 E1-331874-45 BQF5100 E1-333708-15 BRC9461 E1-333706-05
BTA8989 E1-333705-95 CEV1857 E1-333653-15 CGC3315 E1-328800-05
CHA4557 E1-331563-15 CHU1318 E1-328939-65 CJY9816 E1-318973-65
COC8179 E1-333712-55 CPU6140 E1-333710-35 CXD0784 E1-333654-25
DBY3233 E1-323368-15 DDY5214 E1-333661-95 DFE9379 E1-333352-85
GYO1922 E1-328884-65

ENQUADRAMENTO 545.22-ESTACIONAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BSQ3189 E1-332588-35 DGW2664 E1-332598-25 DGW6505 E1-331220-05
DGW9715 E1-328283-05 DHY3297 E1-332211-05

ENQUADRAMENTO 545.24-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL, ILHAS, ETC.
PROCESSADAS EM 25/06/2004
DFE6658 E1-333573-95

ENQUADRAMENTO 546.00-ESTACIONAR DIANTE GUIA REBAIXADA ENTRADA/SAIDA VEICULOS
PROCESSADAS EM 25/06/2004
DDJ0378 E1-333635-55 DDV2077 E1-334133-85 DDV7561 E1-332218-75

ENQUADRAMENTO 548.70-ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO (FILA DUPLA)
PROCESSADAS EM 25/06/2004
DBY9084 E1-334032-65

ENQUADRAMENTO 552.50-ESTACIONAR O VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
DDV8244 E1-328885-75 DGW7433 E1-328886-85

ENQUADRAMENTO 554.10-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B
PROCESSADAS EM 25/06/2004
ADT5612 E1-333510-15 BFJ6401 E1-332132-95 BFN3261 E1-334747-65
BGT6214 E1-333942-45 BHJ7280 E1-333430-95 BID1878 E1-333924-85
BIG7792 E1-335202-05 BIK8121 E1-333905-05 BIK8383 E1-332548-75
BIM8743 E1-330344-35 BIO0860 E1-333819-25 BKT3395 E1-333919-35
BLZ6361 E1-334218-55 BME9069 E1-334750-95 BMU4651 E1-333620-15
BMU9789 E1-332817-15 BNP5482 E1-332352-95 BNY0160 E1-333874-25
BNY0265 E1-334458-35 BOA2656 E1-332692-85 BOO0739 E1-329413-75
BOP6163 E1-334379-15 BPA6343 E1-334358-25 BPC3076 E1-334749-85
BPC3890 E1-333822-55 BPC9830 E1-335383-45 BQR8877 E1-333612-45
BSD1469 E1-333917-15 BTG1629 E1-333843-45 BTG6260 E1-334457-25
BTG8289 E1-333788-45 BUW0837 E1-333100-95 BUW5588 E1-334287-85
BVN7554 E1-332857-85 BXL2675 E1-333821-45 CAG5706 E1-332775-35
CAQ0594 E1-332060-35 CAS6853 E1-331230-95 CAZ8604 E1-334748-75
CBD3236 E1-330348-75 CBK7374 E1-333625-65 CBQ0170 E1-334405-55
CCN4559 E1-334737-75 CCS7787 E1-333908-35 CCT3511 E1-334378-05
CCW3044 E1-333787-35 CCW6115 E1-334735-55 CDU4513 E1-334935-75
CDW0202 E1-333766-45 CDY2324 E1-332547-65 CEV0380 E1-329414-85
CEV3088 E1-334740-05 CEV9359 E1-334728-95 CEY7698 E1-331527-95
CFR2575 E1-334939-05 CGV1048 E1-333915-05 CJE1294 E1-331231-05
CJY7000 E1-335328-45 CJY8781 E1-333509-05 CJY9779 E1-333427-65
CJZ8494 E1-333443-05 CKD7205 E1-328281-85 CKM0247 E1-333944-65
CKX0757 E1-334455-05 CKX4735 E1-333513-45 CKX7200 E1-334471-55
CLQ3967 E1-335376-85 CNO2755 E1-333575-05 CNQ8121 E1-335204-15
COZ5810 E1-334254-85 COZ9415 E1-335210-75 CPS6867 E1-332687-35
CPU2361 E1-333945-75 CPU9663 E1-332772-05 CTC8801 E1-334377-05
CTP3074 E1-335211-85 CTP3239 E1-333503-55 CVB4669 E1-334461-65
CVC7053 E1-333795-05 CXD6676 E1-333058-05 CXT4303 E1-332869-95
CXT6093 E1-333923-75 CXT7976 E1-333616-85 CXT8073 E1-332546-55
CXT8620 E1-332303-45 CXT9035 E1-334734-45 CXV6958 E1-334744-35
CYI6516 E1-334301-05 CYZ4325 E1-333785-15 CYZ9369 E1-334736-65
DBB3079 E1-334649-75 DBJ3072 E1-333906-15 DBJ5400 E1-329415-95
DBJ8900 E1-331529-05 DBQ2468 E1-329416-05 DDD4697 E1-334352-75
DDJ1017 E1-333611-35 DDJ3045 E1-334354-95 DDJ4998 E1-333820-35
DDJ5867 E1-333432-05 DDJ9424 E1-329417-05 DDS1662 E1-335384-55
DDV3962 E1-332861-15 DDV4370 E1-334209-75 DDV9783 E1-334214-15
DDV9962 E1-335385-65 DFE0543 E1-333800-55 DFE2497 E1-335377-95
DFN2256 E1-334743-25 DFU0861 E1-330350-95 DFU1766 E1-334468-25
DFU4889 E1-334729-05 DFU5849 E1-333767-55 DFU5880 E1-333512-35
DFU7635 E1-333909-45 DFU9593 E1-333516-75 DGW6840 E1-332871-05

DHR8689 E1-334219-65 DHY0248 E1-334467-15 DHY3166 E1-332308-95
DHY8166 E1-333869-85 DHY8674 E1-333902-85 DIY6868 E1-334504-55
DKD0640 E1-334412-15 DKD1422 E1-334411-05 DKD1884 E1-334741-05
DKD3174 E1-334451-75 DKD9045 E1-333872-05 DKY4093 E1-334633-25
DKY5075 E1-334208-65 DKY8223 E1-334360-45 DKY9419 E1-334357-15
FPZ0007 E1-334634-35 FSP5005 E1-334257-05 GMT4960 E1-333791-75
GOO5552 E1-333907-25 GPQ2924 E1-334742-15 GWB9943 E1-333511-25
GXZ1087 E1-333805-05 HUD1225 E1-333778-55 JDX9124 E1-333624-55
KAX9700 E1-333797-25 KPM4991 E1-334222-95 MQQ4004 E1-330788-75

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO - R6A
PROCESSADAS EM 25/06/2004
AJY3283 E1-333442-05 BFM7210 E1-334103-05 BIK8232 E1-332340-85
BJI0466 E1-329412-65 BKQ7872 E1-332216-55 BLQ3562 E1-333170-25
BMP9111 E1-333920-45 BQG1372 E1-331873-35 BQH9067 E1-334309-85
BTG3831 E1-334259-25 BUI3909 E1-333950-15 BZD0984 E1-334552-95
CAQ8556 E1-333943-55 CCW9823 E1-334579-35 CDU9910 E1-332176-95
CEJ4717 E1-332591-65 CEL5679 E1-334410-05 CEV8934 E1-332209-95
CFK9197 E1-332178-05 CHN5717 E1-332063-65 CHN8284 E1-334408-85
CJD1042 E1-333169-15 CJY3847 E1-325250-25 CKL7373 E1-334033-75
CKN4628 E1-333002-05 COT5747 E1-332180-25 COZ4532 E1-333003-05
COZ5609 E1-334036-05 CPU5729 E1-334580-45 CQB8619 E1-332179-15
CQD8881 E1-333115-25 CQZ3650 E1-334578-25 CRW6399 E1-333053-65
CTP5788 E1-335506-65 CTQ1305 E1-333110-85 CWN5960 E1-331222-15
CXD0392 E1-335502-25 CXT1209 E1-332073-55 CXU3412 E1-331034-05
CXY9100 E1-335207-45 CYZ4231 E1-332310-05 CYZ9355 E1-333171-35
DBY5464 E1-331234-25 DBY6422 E1-334187-75 DDJ4960 E1-333572-85
DDJ6797 E1-332244-05 DFE0025 E1-335501-15 DFE4420 E1-332059-25
DFE5767 E1-332177-05 DFE6287 E1-334581-55 DFU2687 E1-334583-75
DFU3326 E1-331872-25 DFU8949 E1-318767-95 DGW6227 E1-334556-25
DHR9252 E1-334582-65 DIY6353 E1-328280-75 DKD9755 E1-334638-75
HAY3859 E1-333626-75 HWD1808 E1-333004-15 JLL1607 E1-334640-95
JWO8183 E1-331895-35

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR EM LOCAL/HORA C/SINALIZ PROIBIDO PARADA/ESTAC
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CJD5119 E1-323366-05

ENQUADRAMENTO 559.20-PARAR AFASTADO DA GUIA A MAIS DE 1M
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CKJ5020 E1-334983-05 CLN5811 E1-328938-55

ENQUADRAMENTO 562.21-PARAR NO PASSEIO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
DDV9598 E1-333574-05

ENQUADRAMENTO 566.50-PARAR EM LOCAL/HORA PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6C
PROCESSADAS EM 25/06/2004
DLM2889 E1-334064-55

ENQUADRAMENTO 567.31-PARAR SOBRE FAIXA PEDESTRE NA MUDANCA DE SINAL LUMINOSO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CAV9534 E1-335512-15

ENQUADRAMENTO 570.30-TRANSITAR FORA DA FAIXA REGULAMENTADA PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BHS2493 E1-334303-25 BPC2953 E1-333610-25 BTP8455 E1-331896-45
CEV0534 E1-334308-75 CHO3309 E1-333395-75 CYP4618 E1-334305-45
DDV9437 E1-334201-05 DES2599 E1-333399-05 DFE4743 E1-330972-45
DGW2670 E1-333396-85 DGW2813 E1-334302-15 DGW9512 E1-334278-05
DKD5347 E1-333398-05 DWJ0099 E1-334281-25 GOB1997 E1-334283-45
HAY3196 E1-332049-35 JMZ1767 E1-333397-95

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR CONTRAMAO DIRECAO VIAS C/SINAL.REG.SENT.UNICO CIRC
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BFL3675 E1-331496-05 CFA3038 E1-334864-25 CKX3031 E1-333658-65
CXT7387 E1-333652-05 DCN6880 E1-329420-35 DFE8708 E1-319090-25
DHR6262 E1-333657-55 DHY0211 E1-332293-55 DKD4772 E1-333659-75

ENQUADRAMENTO 574.60-TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BRN5885 E1-327518-45

ENQUADRAMENTO 581.91-TRANSITAR EM CALCADAS, PASSEIOS E PASSARELAS
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CTN8659 E1-332131-85

ENQUADRAMENTO 599.10-EXECUTAR RETORNO EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BMU0681 E1-334977-55 BVN6017 E1-330222-25 BXT9526 E1-328575-55
CAE2972 E1-333631-15 CKD0374 E1-318761-35 CMG9314 E1-332329-85
CPU7280 E1-330220-05 CZR4052 E1-326536-15 DBJ9972 E1-330216-75
DHR9683 E1-334978-65 DKY4774 E1-330219-05 DKY5312 E1-333630-05
DKY5741 E1-334101-95 GUY0372 E1-328574-45

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BNY0725 E1-335226-15 CCV5248 E1-318760-25 CEY0482 E1-333114-15
CJY4428 E1-314745-25 CKX0805 E1-330218-95 DCN3186 E1-333655-35
DGW3708 E1-331497-15

ENQUADRAMENTO 605.02-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BJT1866 E1-332549-85 BMU4112 E1-332725-85 BPU1294 E1-334705-85
BQH6696 E1-323367-05 BSQ2690 E1-331167-15 BSQ2883 E1-333133-95
BTP3566 E1-331039-55 BUI0848 E1-332071-35 BUI1299 E1-331493-85
BUJ4071 E1-334643-15 BVN4746 E1-333127-35 BZJ9773 E1-331048-35
CAQ0377 E1-334680-55 CDW4150 E1-331490-55 CEY6663 E1-327519-55
CFP1769 E1-332724-75 CHN0524 E1-331482-85 CHN1075 E1-331037-35
CHT3303 E1-323364-85 CHZ0140 E1-334655-25 CJD2556 E1-328598-65
CJD2811 E1-331041-75 CJJ2738 E1-331868-95 CJR9551 E1-334651-95
CLX4884 E1-331487-25 CNQ9134 E1-331875-55 CPO3437 E1-323282-35
CPU3317 E1-332862-25 CQB6639 E1-331488-35 CTN3811 E1-330708-45
CXT3787 E1-321441-05 CYZ4850 E1-331489-45 DBY0040 E1-335513-25
DBY4466 E1-329419-25 DBY6535 E1-334976-45 DCN4271 E1-289057-05
DCN7546 E1-326546-05 DDJ4837 E1-318770-15 DDV2391 E1-331040-65
DDV3575 E1-335508-85 DFE2007 E1-331492-75 DFE3825 E1-324545-15
DFE9420 E1-331483-95 DFU1079 E1-331047-25 DFU5826 E1-334681-65
DFU7246 E1-331046-15 DGW6007 E1-321690-65 DHR6312 E1-331484-05
DHT5550 E1-334130-55 DHY4748 E1-330971-35 DKD7854 E1-334178-95
DKY8350 E1-331045-05 JLL1402 E1-331044-05

ENQUADRAMENTO 606.81-TRANSPOR BLOQUEIO VIARIO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
DDJ1867 E1-333269-25

ENQUADRAMENTO 656.40-CONDUZIR O VEIC.TRANSP PASSAG.EM COMPART.DE CARGA
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BIF2353 E1-334937-95

ENQUADRAMENTO 685.80-TRANS COM LOTACAO EXCEDENTE
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CQH4652 E1-326324-95 CQH6117 E1-326322-75 DBB2730 E1-326323-85

ENQUADRAMENTO 703.01-COND MOTO/MOTON./CICLOM./SEM CAPACETE E/OU OCULOS SEGURANCA
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BHW8242 E1-334676-15

ENQUADRAMENTO 704.81-COND MOTO/MOTONETA/CICLOMOTOR C/PASS SEM USAR CAPACETE
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CZR4869 E1-331119-85

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 25/06/2004
AHE9336 E1-332870-05 BGW1300 E1-331168-25 BIE0608 E1-334298-85
BMU4804 E1-334376-95 BPC0763 E1-332243-05 BPC9489 E1-334558-45
BQM9499 E1-334658-55 BTK0038 E1-328285-15 BUI2906 E1-332337-55
BZT7293 E1-328799-95 CCW2266 E1-321439-85 CCW6636 E1-333508-05
CCY5396 E1-331528-05 CCZ0706 E1-334407-75 CEZ5654 E1-333279-15
CHN3370 E1-333633-35 CHN7183 E1-334310-95 CIW5260 E1-334046-95
CJD4888 E1-332306-75 CJD6770 E1-333305-55 CJD9552 E1-333862-15
CKX7373 E1-328286-25 CLA1851 E1-332240-75 CLF7641 E1-332339-75
COK3638 E1-332300-15 CPK9800 E1-332047-15 CPP7316 E1-334290-05
CPZ7728 E1-335509-95 CQH3539 E1-332545-45 CQN1331 E1-333823-65
CTP2360 E1-330544-55 CWG0521 E1-334745-45 CWG0608 E1-333786-25
CWG9978 E1-334294-45 CXD3294 E1-334601-35 CXD9977 E1-324542-95
CXI8702 E1-334296-65 CYZ8492 E1-331533-45 CZN2434 E1-334646-45
DBH7158 E1-333277-05 DBJ6149 E1-333634-45 DBJ6352 E1-333618-05
DBJ8139 E1-332544-35 DBY2107 E1-333506-85 DBY2112 E1-334644-25
DDJ2773 E1-333762-05 DDJ5021 E1-330970-25 DDQ1755 E1-334356-05
DDV4321 E1-334277-95 DDV9842 E1-334284-55 DFE2226 E1-331530-15
DFE3513 E1-334038-15 DFE3833 E1-332550-95 DFE8494 E1-334291-15
DFU0260 E1-335514-35 DFU3160 E1-333627-85 DFU6473 E1-334048-05
DGL4002 E1-331165-05 DGW2535 E1-334555-15 DGW4000 E1-212616-85
DGW4267 E1-334361-55 DHR5052 E1-331894-25 DHR5713 E1-333112-05
DHR5839 E1-327517-35 DHR5900 E1-332250-65 DHS9299 E1-330349-85
DHY2182 E1-334551-85 DHY2780 E1-334207-55 DHY8451 E1-332184-65
DIY4099 E1-333796-15 DIY4279 E1-333814-85 DIY4969 E1-328597-55
DIY6000 E1-334030-45 DKD0697 E1-331169-35 DKD0919 E1-333617-95
DKD1373 E1-333824-75 DKD2690 E1-332305-65 DKD3336 E1-331893-15
DKD4719 E1-333782-95 DKD6478 E1-332241-85 DKD6931 E1-334641-05
DKD7507 E1-334040-35 DKD7857 E1-334980-85 DKY4059 E1-334299-95
DKY8727 E1-332182-45 DKY9294 E1-333815-95 DMO0580 E1-334227-35
DMO0945 E1-333868-75 EHD4000 E1-332859-05 GRR6669 E1-334131-65
GUX6671 E1-332304-55 GWO1280 E1-334293-35 GXC3802 E1-333957-85
HRA3892 E1-331660-05

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO N.º 353/2004
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
CONSIDERANDO que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de Transportes, por força
do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o disposto nos artigos 281
e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem sobre a imposição de penalidades
aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos AIT’s lavrados a partir de
22 de janeiro de 1998 e processados em 25/06/2004 a 25/06/2004 abaixo relacionados.
Ficam também, notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas nesta Resolução para,
com base no parágrafo 7º do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, indicarem no prazo de 15 (quinze) dias,
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o condutor infrator, sob pena de não o fazendo, serem responsabilizados pela infração, e ainda, ficam notificados
do início do prazo para apresentação de eventual recurso, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 282.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRACAO DE OUTROS MUNICIPIOS
AIIPS PROCESSADOS NO PERIODO 25/06/2004 A 25/06/2004
ENQUADRAMENTO 518.50-DEIXAR O CONDUTOR/PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANCA
PROCESSADAS EM 25/06/2004
AFX5345 E1-332480-55 AJG6402 E1-331597-25 BMT3768 E1-335104-05
BVB8116 E1-326319-45 CDH3229 E1-333794-05 CEC2287 E1-334433-05
CEX9841 E1-334041-45 CEY4974 E1-334480-35 CIM2530 E1-330225-55
CNU0031 E1-333265-95 CSD1434 E1-334355-05 CXI7282 E1-335251-45
DAX0656 E1-321442-05 DBY5624 E1-333175-75 DBY9269 E1-334432-05
DCK7455 E1-332292-45 DDQ4803 E1-334307-65 DGO0574 E1-333951-25
DHS9049 E1-332048-25 DKR1258 E1-333106-45 DLP6249 E1-334933-55
DPG1133 E1-333267-05 GNT8168 E1-332774-25 GTC6007 E1-335201-95

ENQUADRAMENTO 519.30-TRANSP CRIANCA VEIC AUTOMOTOR S/OBS.NORMAS SEGUR.
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BUG9678 E1-329418-15 CJY7785 E1-328933-05

ENQUADRAMENTO 538.00-ESTACIONAR A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BQJ9730 E1-334213-05

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BOC4024 E1-334636-55 CHF0311 E1-334034-85 DEC3521 E1-333707-05
LCJ2816 E1-333709-25

ENQUADRAMENTO 545.22-ESTACIONAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CCL8837 E1-325249-15 CDW2168 E1-332213-25

ENQUADRAMENTO 545.24-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL, ILHAS, ETC.
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CFB6632 E1-334635-45 CTJ6051 E1-328941-85

ENQUADRAMENTO 554.10-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - R6B
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BFN7904 E1-334730-05 BID4293 E1-333818-15 BOK1769 E1-333948-05
BOU0744 E1-333614-65 BQY5091 E1-335393-35 BTG9114 E1-333792-85
BUI2060 E1-333619-05 BVQ1486 E1-333428-75 BZI2250 E1-334202-05
CCD0036 E1-334452-85 CCT1376 E1-334215-25 CFF6305 E1-333799-45
CFX5977 E1-333922-65 CHT3758 E1-334657-45 CHV9356 E1-334934-65
CIG4886 E1-333952-35 CJI3368 E1-334288-95 CKD5308 E1-334727-85
CKJ7265 E1-334460-55 CKY9857 E1-334940-15 CLG6336 E1-333091-05
CLN3990 E1-333515-65 CMC0179 E1-334212-05 CNU6911 E1-331658-85
COZ2299 E1-333567-35 CPE8478 E1-335203-05 CPR0319 E1-328937-45
CPT1169 E1-333429-85 CQF7967 E1-333623-45 CQI5946 E1-334380-25
CRI4557 E1-334256-05 CRZ0886 E1-335209-65 CVP4699 E1-332597-15
CXC4692 E1-333108-65 CXC6716 E1-334353-85 CXD0609 E1-334453-95
CXF9233 E1-332215-45 CXH0519 E1-333504-65 CXI7961 E1-334435-25
CYW7799 E1-328282-95 CZJ6377 E1-333789-55 CZK6549 E1-334738-85
DAZ8386 E1-333613-55 DBJ3784 E1-333764-25 DCK4962 E1-334406-65
DCZ6455 E1-334739-95 DDA8032 E1-334746-55 DDZ8198 E1-333507-95
DFE5153 E1-334462-75 DHF3979 E1-335417-55 DHT5494 E1-334203-15
DJQ4564 E1-334255-95 DLP1565 E1-333946-85 HRG6451 E1-334289-05
KCZ3523 E1-333925-95

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO - R6A
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CAL2304 E1-332214-35 CBH2335 E1-333173-55 CLN1945 E1-332858-95
CLU4908 E1-331233-15 CMG7233 E1-333763-15 CQZ2045 E1-331171-55
CVL7861 E1-334055-75 CVY5234 E1-332217-65 CXC7179 E1-334637-65
CYW6349 E1-334037-05 DCK5577 E1-333514-55 DDJ5537 E1-334557-35
DDW1110 E1-332219-85 DFK4138 E1-321438-75

ENQUADRAMENTO 567.31-PARAR SOBRE FAIXA PEDESTRE NA MUDANCA DE SINAL LUMINOSO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CZB8104 E1-333656-45

ENQUADRAMENTO 570.30-TRANSITAR FORA DA FAIXA REGULAMENTADA PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CQF8340 E1-333854-45 DAV3286 E1-334279-05 DDV9373 E1-334280-15

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR CONTRAMAO DIRECAO VIAS C/SINAL.REG.SENT.UNICO CIRC
PROCESSADAS EM 25/06/2004
DKM4528 E1-326320-55

ENQUADRAMENTO 574.60-TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDOS
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BIP1131 E1-332477-25 BRA1409 E1-330677-65 CDM3483 E1-330676-55

ENQUADRAMENTO 599.10-EXECUTAR RETORNO EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZACAO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BPU4038 E1-330221-15 CLC2352 E1-333629-05

ENQUADRAMENTO 604.11-EXECUTAR CONVERSAO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
DIA9450 E1-331498-25

ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BHO4841 E1-334042-55 BPC2303 E1-334102-05 BQO5137 E1-333113-05
CIK3844 E1-335082-05 CIM6003 E1-333263-75 COL9153 E1-333976-55
DIS1478 E1-333268-15 DLJ2175 E1-333351-75 JTE2005 E1-332714-85

ENQUADRAMENTO 605.02-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BNS5978 E1-334306-55 BPJ5914 E1-289058-05 BPU0923 E1-331491-65
BVX7489 E1-332294-65 CDB0866 E1-318765-75 CWM0790 E1-331486-15
JMC4147 E1-328934-15 LYO0639 E1-333168-05

ENQUADRAMENTO 656.40-CONDUZIR O VEIC.TRANSP PASSAG.EM COMPART.DE CARGA
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CJD6667 E1-334226-25

ENQUADRAMENTO 685.80-TRANS COM LOTACAO EXCEDENTE
PROCESSADAS EM 25/06/2004
CQH5559 E1-333270-35

ENQUADRAMENTO 704.81-COND MOTO/MOTONETA/CICLOMOTOR C/PASS SEM USAR CAPACETE
PROCESSADAS EM 25/06/2004
DCN2176 E1-326316-15

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 25/06/2004
BGK5007 E1-335126-05 BOQ6904 E1-331892-05 CBZ4462 E1-335278-95
CCL2798 E1-333111-95 CHN8883 E1-331163-85 CJS9594 E1-333054-75
CJY3931 E1-333660-85 CPG6700 E1-331170-45 CQY8431 E1-331495-05
CSV4363 E1-333433-15 CTJ0087 E1-334031-55 CVM0446 E1-333554-15
CWN8374 E1-323359-35 CWZ6262 E1-333278-05 CWZ6580 E1-323446-25
CXM7860 E1-332309-05 CYJ0560 E1-332516-85 DBY6102 E1-334645-35
DCG0154 E1-328877-05 DDC7758 E1-334304-35 DDE8273 E1-318769-05
DDF8005 E1-331480-65 DEM4440 E1-334216-35 DES0129 E1-334311-05
DFH9816 E1-332860-05 DFL5069 E1-333949-05 DFL6540 E1-332864-45
DFW4699 E1-332596-05 DHF3708 E1-332050-45 DHF3928 E1-333051-45
DHH1958 E1-333055-85 DHH4859 E1-331531-25 DHO2785 E1-334409-95
DHT0439 E1-335105-15 DIL6136 E1-332658-75 DIU6827 E1-334351-65
DIX0384 E1-331596-15 DIX5556 E1-335279-05 DKA8684 E1-332185-75
DKE1181 E1-324543-05 DKF3928 E1-332183-55 DLP2057 E1-332307-85
DMA9293 E1-330211-25 DMS4501 E1-332297-95 KLW5249 E1-332046-05

MARCOS PIMENTEL BICALHO
Secretário Municipal de Transportes

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE CONCURSO
Tendo em vista deliberação da Diretoria da empresa, fica prorrogado a vigência do Processo Seletivo nº 01/
2002 por mais 02 (dois) anos.
Tendo em vista deliberação da Diretoria da empresa, fica prorrogado a vigência do Processo Seletivo nº 01/
2003 por mais 01 (um) ano.

MÁRIO ANTONIO DE MORAES BIRAL
Diretor Presidente/CEASA-Campinas

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 001/04
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS, comunica a homologação da licitação
desenvolvida sob a modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada
para execução de obras de terraplenagem, demarcação de lotes, plantio de grama, execução de canaletas para
drenagem superficial e cercamento na área onde será edificado o Condomínio Residencial Polaris (Jardim Satélite
Íris), no Município de Campinas, com observância das especificações contidas no edital, em favor da proponente
J. Menezes Terraplenagem e Pavimentação Ltda, tendo em vista que a mesma atendeu satisfatóriamente as
exigências imposta pelo Edital, apresentando o menor valor global total de R$ 321.156,67 (trezentos e vinte e
um mil, cento e cinqüenta e seis reais e sessenta e sete centavos), estando este valor dentro do preço previamente
orçado pela Cohab/Campinas.
Licitação homologada nesta data pelo Diretor Presidente.

Protocolado: 1807/04
Licitação: Dispensa de Licitação com base no inciso II, parágrafo único do Artigo 24

da Lei Federal nº 8.666/93.

Termo de Aditamento: 1895/04

Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratada: Gaiotti & Luz Projetos e Consultoria em Arquitetura e Engenharia Ltda
Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo do contrato de elaboração de projetos de drenagem de àguas

pluviais para os Núcleos Residenciais Guaraçaí, Nilópolis, Getúlio Vargas, Vila Brandina,
Vila Georgina, Jardins Rosalina e Gênesis, neste município.

Data da Assinatura: 28/06/04
Prazo: 30 dias
Protocolado: 1604/04
Licitação: Dispensa de Licitação com base no inciso I do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.

Campinas, 30 de junho de 2004
NELSON NICOLAU SWZEC

Diretor Jurídico e Administrativo

EXTRATO DE CONVÊNIO
Convênio nº 1896/04
Convenentes: Companhia de Habitação Popular de Campinas – Cohab/Campinas e Sociedade de

Abastecimento de Àgua e Saneamento S/A – Sanasa/Campinas
Objeto: Cooperação técnica e administrativa para implantação das obras de infra-estrutura de

esgotamento sanitário em atendimento aos empreendimentos habitacionais de interesse social,
dos loteamentos “Residencial São Luis” e Residencial São José”, neste município.

Data da Assinatura: 09/06/04
Prazo: 03 anos
Protocolo nº 2897/04

Campinas, 29 de junho de 2.004
NELSON NICOLAU SZWEC

Diretor Jurídico e Administrativo

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
Protocolo nº 1549/04 - Tomada de Preços nº 05/04 – Contratação de empresa para locação de um equipamento
automatizado de HEMOCULTURA, com fornecimento dos respectivos frascos.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, HOMOLOGO a licitação epigrafada. ADJUDICO o
seu objeto na forma do julgamento da Comissão Permanente de Licitações, conforme abaixo indicado:
- BIOMERIEUX BRASIL S.A., para os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, no valor total de R$ 171.000,00 (Cento e
setenta e um mil reais).
Neste ato, fica convocada a empresa acima a comparecer junto á Assessoria Jurídica do H.M.M.G. para assinar contrato,
no prazo de (15) quinze dias.

Campinas, 30 de junho de 2004
ADAIL DE ALMEIDA ROLLO

Presidente

RESUMO DO ADITAMENTO
Nº 01 - CONTRATO Nº 2004/3793-00-0 Contr.: Icatu Hartford Seguros S/A; T.P. nº 07/2004; Objeto: seguro
de vida e acidentes pessoais; vigência prorrogada até 29/04/2005.

RESUMO DE CONTRATO
Nº 2004/90044-00-0- Contr: Rápido Serrano Viação Ltda; DL n. 319/04 -Objeto: vale transporte Campinas/
Jaguariúna-Jaguariúna/Amparo vice-versa - Valor Contrato: R$ 9.150,00; vigência: 12 meses.
Nº 2004/90045-00-0- Contr: Royal Sunaliance Seguros S/A; DL n. 347/04 -Objeto: seguro de geofone e
equipamento topográfico - Valor Contrato: R$ 14.882,38; vigência: 12 meses.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

REVOGAÇÃO
Pregão Presencial n. 32/2004 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de
cloro líquido (Cl2) com locação de carreta-tanque ou container-tanque. COMUNICAMOS aos interessados a
revogação do presente processo licitatório, de acordo com o artigo 49 “caput” da Lei n. 8.666/93, tendo em
vista que a empresa detentora da única proposta apresentada foi inabilitada.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

EDITAL N.º 04/2004 - CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam os familiares das pessoas sepultadas no Cemitério Parque Nossa Senhora da
Conceição, na quadra, sepulturas e períodos abaixo indicados, CONVOCADOS a comparecer na Administração
da SETEC, localizada na Praça Voluntários de 1932, s/nº, bairro Ponte Preta, no prazo de 30 (trinta) dias da
publicação deste, para reclamarem os respectivos restos mortais, conforme estabelecido no parágrafo 1º dos
artigos 16 e 30 do Decreto n.º 6262/80, que regulamenta o funcionamento dos cemitérios municipais.
Quadra 33 (trinta e três), adulto – Sepultados no período de 04 de outubro de 2000 a 16 de abril de 2001;
Total de sepulturas: 702 (setecentos e duas).

Campinas, 29 de junho de 2004
ELVIS HUMBERTO POLETTO

Presidente da SETEC
(30/07, 01, 02/07)

PORTARIA Nº 031 DE 25 DE JUNHO DE 2004
O Exmo. Sr. 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) Alterar o nível do cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental Nível II, para Nível III, a
Sra. Hortência de Oliveira Vieira Franco, matrícula nº 1386-01, junto à presidência da SETEC – Serviços
Técnicos Gerais;

Artigo 2º) A presente Portaria tem efeito retroativo a 01.05.2004.
CUMPRA-SE
PUBLIQUE-SE

Campinas, 25 de Junho de 2004
ELVIS HUMBERTO POLETTO

Presidente

PORTARIA Nº 033 DE 25 DE JUNHO DE 2004
O Exmo. Sr. 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) Colocar a disposição da Prefeitura Municipal de Campinas, junto à Secretaria Municipal da Cultura
a Sra. Leila Isabel do Nascimento, servidora desta autarquia, matrícula nº1202-01, sem prejuízo de seus
vencimentos e demais vantagens do cargo.

Artigo 2º) A presente Portaria tem efeito retroativo a 22.06.2004, revogando as disposições em contrário.
CUMPRA-SE
PUBLIQUE-SE

Campinas, 25 de Junho de 2004
ELVIS HUMBERTO POLETTO

Presidente

PORTARIA Nº 034 DE 29 DE JUNHO DE 2004
O Exmo. Sr. 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, EM
CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO Nº6681/03
RESOLVE:
Artigo 1º) Criar a COMISSÃO PROCESSANTE ESPECIAL da SETEC – Serviços Técnicos Gerais;

Artigo 2º) Nomear para compor a Comissão ora criada, os seguintes servidores: Rosemeire Aparecida dos
Santos, que será seu Presidente, Andréa Carnieli Lopes Ferreira e José Carlos Raineri , como membros;

Artigo 3º) Fica sob responsabilidade da Comissão toda a tramitação inerente ao Protocolado nº 6681/03 em
nome do Supervisor da DIFUN – Divisão Funerária

Artigo 4º) Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
CUMPRA-SE
PUBLIQUE-SE

Campinas, 29 de Junho de 2004
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ELVIS HUMBERTO POLETTO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2114, DE 29 DE JUNHO DE 2004
Concede o Título de Cidadão Campineiro ao Sr. Marco Antonio Desgualdo

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Campineiro ao Sr. Marco Antonio Desgualdo,
pelos relevantes serviços prestados a Campinas.

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

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Paulo Oya
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2115, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ CAMPINEIRA À DRA. ANNA MARIA

PIMENTEL
A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Campineira à Dra. Anna Maria Pimentel,
pelos relevantes serviços prestados a Campinas.

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

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Romeu Santini
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2116, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES AO SR. CELSO APARECIDO JACINTO

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes ao Sr. Celso Aparecido Jacinto, pelos
relevantes serviços prestados no campo artístico, elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do inciso I
do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Paulo Oya
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2117, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES À SRA. LUCI FORNIERE

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes à Sra. Luci Forniere , pelos relevantes
serviços prestados no campo artístico, elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - À homenageada será entregue medalha conforme especificações do inciso I
do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Paulo Oya
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2118, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES À SRA. NEIDE MARIA DE OLIVEIRA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes à Sra. Neide Maria de Oliveira, pelos
relevantes serviços prestados no campo artístico, elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - À homenageada será entregue medalha conforme especificações do inciso I
do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Paulo Oya
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2119, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES ÀS PERSONALIDADES QUE ESPECIFICA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes a Henrique Lian, Achille Picchi, Fábio
Gomes de Oliveira, Lenita Waldige Mendes Nogueira pelos relevantes serviços prestados
no campo artístico, elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - Aos homenageados serão entregue medalhas conforme especificações do
inciso I do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Carlos Francisco Signorelli
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2120, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO JURÍDICO AO DR. EDNARDO NUNES MAGALHÃES

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Jurídico ao Dr. Ednardo Nunes Magalhães,
pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas no âmbito do direito.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue um diploma contendo o resumo deste Decreto
Legislativo em conformidade com o disposto no artigo 17, da Resolução nº 717, de 16
de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autor: Vereadores Paulo Oya e Romeu Santini
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.121, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES A LUNO VOLPATO

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes ao escritor Luno Volpato, pelos relevantes
serviços prestados no campo da literatura e poesia, elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do inciso I
do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Carlos Francisco Signorelli
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.122, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES A DIVERSAS PERSONALIDADES

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes aos artistas plásticos Maria José Corrêa
Serra, Margareth Garbin e José Mauro de Mello Ribeiro, pelos relevantes serviços prestados
a Campinas.

Art. 2º - Às personalidades homenageadas, serão entregues medalhas, conforme
especificação do inciso I do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de
1999.
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Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento,
suplementadas se necessário.

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Romeu Santini
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2123, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES A ELIEL LIMA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes a Eliel Lima, pelos relevantes serviços
prestados no campo artístico, elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do inciso I
do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Campos Filho
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2124, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES AOS NOMES QUE ESPECIFICA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes aos artistas Antonio Fernando Kaschel
Danna, Marcio Roberto Rodrigues, Alexandre Teixeira Pinto, Cinthya Britto Hollanda da Rocha,
pelos relevantes serviços prestados no campo das artes plásticas, elevando o nome de
Campinas.

Art. 2º - Aos homenageados será entregue medalha conforme especificações do inciso
I do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Pedro Serafim
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2125, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES AO PROF. ANTONIO CARLOS GODOY

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes ao Prof. Antonio Carlos Godoy, pelos
relevantes serviços prestados no campo cultural e artístico, elevando o nome de
Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do inciso I
do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Campinas, 29 de junho de 2004
CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente
autoria: Vereador Paulo Oya
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2126, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES ÀS PESSOAS QUE ESPECIFICA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes às artistas Nilde Egydio de Oliveira
Andrade, Rute Foratto, Shirley Fantinatto, Vanessa Viali, Zinaide Gomes Herlein e Nilzete
Maria Barbosa Rebelo, pelos relevantes serviços prestados no campo das artes plásticas,
elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - Aos homenageados será entregue medalha conforme especificações do inciso
I do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Pedro Serafim
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2127, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES AOS NOMES QUE ESPECIFICA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes aos artistas Francisco Martinez Ribes e
Bethy Khater, pelos relevantes serviços prestados no campo das artes plásticas, elevando
o nome de Campinas.

Art. 2º - Aos homenageados será entregue medalha conforme especificações do inciso
I do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Pedro Serafim
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2128, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES AO SR. JOSÉ RICARDO BENEDITO – RICARDO

PEDROSO
A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes ao Sr. José Ricardo Benedito – Ricardo
Pedroso, pelos relevantes serviços prestados no campo artístico, elevando o nome de
Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do inciso I
do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Paulo Oya
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2129, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES ÀS PERSONALIDADES QUE ESPECIFICA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes aos Srs. Paulo Duarte, José Marcelo
da Silveira, Ricardo Prata Vieira, Carlos Henrique de Souza, Adolfo Tufaile Júnior e Sra. Rita
de Cássia Cardoso, pelos relevantes serviços prestados no campo cultural e artístico,
elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - Aos homenageados serão entregue medalhas conforme especificações do
inciso I do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Paulo Oya
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2130, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES À CATARINA NEVES E AO CORAL DA IGREJA

ASSEMBLÉIA DE DEUS DE SOUSAS
A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes à Catarina Neves e ao Coral da Igreja
Assembléia de Deus de Sousas, pelos relevantes serviços prestados no campo artístico,
elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - Aos homenageados serão entregue medalhas conforme especificações do
inciso I do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Antonio Flôres
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.
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TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2131, DE 29 DE JUNHO DE 2004
CONCEDE MEDALHA CARLOS GOMES A DIVERSAS PERSONALIDADES

A Câmara Municipal aprovou e eu, Carlos Francisco Signorelli, seu Presidente, promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Carlos Gomes aos ilustres Macromar Mielli Andrietta,
Michelle Rachel Andrietta, José Eduardo Vivarelli Curti, João Luiz Vancelotta, Fábio Saito
dos Santos, Luiz Baldijão, Isabela Senatore, Jorge Abud, Miklos J. Naday, Luiz Fernando
Vivarelli Curti, Shinobu Saito, Vera Orsini, Norma Vieira, Dorothea Freire, Adriana da
Conceição, Regina de Camargo Gobbo e Alice Grou, pelos relevantes serviços prestados
no campo artístico, elevando o nome de Campinas.

Art. 2º - Às personalidades homenageadas será entregue medalha conforme
especificações do inciso I do artigo 16, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de
1999.

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

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

Campinas, 29 de junho de 2004

CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
Presidente

autoria: Vereador Romeu Santini
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 29 DE JUNHO DE
2004.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

PROJETO DE LEI Nº 366/04
ALTERA DESTINAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS NO LOTEAMENTO “PÓLO DE ALTA TECNOLOGIA

DE CAMPINAS – PÓLO I”
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas, sanciono e
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam alteradas as destinações das seguintes áreas públicas no loteamento
“Pólo de Alta Tecnologia de Campinas – Pólo I”:
I – Lote 1, da quadra D, com 14.528,83m², destinado originariamente para Equipamento
Público Comunitário, para Área Dominial;
II – Lote 2, da quadra A, com 5.108,92m², destinado originariamente para Equipamento
Público Comunitário, para Área Dominial.

Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder em Permissão de Uso, na
forma da legislação em vigor, os dois lotes acima descritos à Cia. de Desenvolvimento
do Pólo de Alta Tecnologia de Campinas – CIATEC, a fim de que neles sejam desenvolvi-
dos os seguintes projetos:
I – No Lote 1, da Quadra D, a construção da sede da Incubadora da CIATEC Pólo I, e
Centro de Exposições de Alta Tecnologia;
II – No lote 2, da Quadra A, a construção da Sede Administrativa da CIATEC e uma
Central de Ciência e Tecnologia.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Campinas, 25 de junho de 2004

VEREADOR CARLOS FRANCISCO SIGNORELLI
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 30 DE JUNHO DE
2004, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 E PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 174, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DEVENDO O PROCESSO PERMANECER EM
PAUTA POR 30 (TRINTA) DIAS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS DE INICIATIVA DOS SRS.
VEREADORES OU DA POPULAÇÃO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

EDITAL DE EXTRAVIO
VINCO REVESTIMENTO INDUSTRIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 55.024.103/0001-83 e inscrição
estadual n. 244.255.229.111, COMUNICA terem sido extraviados os seguintes documentos e livros fiscais da
empresa:
DOCUMENTO: DECA E FIC
NOTAS FISCAIS: modelos A-1 nos. 001 a 500 (em branco); B-1 nos. 001 a 150 (utilizadas até o n.025) e C-
1 nos. 001 a 500 (em branco)
LIVROS FISCAIS: Registro de Entradas mod. 1-A; Registro de Saídas mod. 2-A; Registro de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrências mod. 06; Registro de Inventário mod. 07 e Registro de Apuração do ICMS
mod. 09.

Campinas, 21 de junho de 2004
ATIS MONTEIRO

(29, 30/06, 01/07)
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Rua Cândido Gomide, 196, Jardim Guanabara Os Interessados nas vagas devem comparecer, às 8h para retirada de senhas. Levar Carteira de Trabalho e RG para fazer cadastro.

Ocupação Sexo Idade Escolaridade Experiência/meses

Babá F 22 a 35 ens. fundamental 24

(para dormir) completo

Cozinheira F 35 a 50 ens. fundamental 12

(para morar) (4ª série)

Torneiro mecânico ferramenteiro M 20 a 50 ensino médio 24

(possuir curso) completo

Caldeireiro M 18 a 50 ensino médio 36

(trabalhar em Valinhos, conhecimento em solda elétrica, estruturas metálicas, completo

montagem de suporte  e  tubulações de aço carbono)

Mecânico a diesel M 20 a 50 ens. fundamental 24

(possuir habilitação “B”, “C” ou “D” - trazer curriculum - conhecimento em funilaria e pintura e ser morador de Campinas) (4ª série)

Soldador de tubulação M 23 a 50 ensino médio 36

(trabalhar em lugares altos com maçarico e lixadeira e ser morador de Campinas) completo

Encarregado de CPD F/M 20 a 35 ensino médio 12

completo

Operador de retro-escavadeira M 30 a 45 ens. fundamental 24

(habilitação “C”, “D” ou “E”) completo

Operador de motoniveladora M 35 a 48 ens. fundamental 24

(habilitação “C”, “D” ou “E”) completo

Operador de micro F/M 20 a 35 ensino médio 06

(montagem de micro computadores, redes e programas) completo

Caseiro M 25 a 45 alfabetizado 06

(casal sem filhos, para morar e possuir habilitação)

Empregada doméstica F 27 a 35 ens. fundamental 12

(para morar) (6ª série)

Ajudante de eletricista M 18 a 30 ens. fundamental 12

(de ônibus) (7ª série)

Eletricista de veículos M 20 a 45 ens. fundamental 24

(de ônibus) (7ª série)

Mecanica a diesel M 21 a 45 ens. fundamental 36

(manutenção de motores, câmbio e diferencial de veículos a diesel) (7ª série)

Técnico agrícola M 25 a 45 ensino médio 24

(para morar) completo

Auxiliar de vendas F 20 a 30 ensino médio 24

completo

Cozinheiro F/M 20 a 40 ens. fundamental 12

completo

Costureiro F 30 a 55 ens. fundamental 12

(costura interloque, reta e preponte) (4ª série)

Confeiteiro F/M 18 a 40 ens. fundamental 12

(7ª série)

Relações Públicas M 25 a 50 ensino médio 12

completo

Vendedor externo F 19 a 30 ensino médio -

completo

Encadernador F/M 20 a 50 ens. fundamental 12

(à mão, para trabalhar em vinhedo) completo

Atendente M 20 a 28 ensino médio 12

(próximo Shopping Unimart, informática) completo

Auxiliar técnico de obras F/M 18 a 35 ensino médio 12

(conhecimento em Excel) completo

Técnico eletrotécnico M 20 a 30 ens. fundamental 24

(habilitação, trabalhar em Hortolândia) completo

Empregada doméstica F 35 a 55 alfabetizada 12

(para morar)

Balconista F 18 a 26 ensino médio 12

(conhecimento em informática, trabalhar em Hortolândia) completo

Soldador TIG M 25 a 45 ens. fundamental 36

(soldagem de tubulação em INOX, tabalhar em Pedreira) completo

Farmaceutico F/M 20 a 45 superior completo 12

(superior em farmácia)

Ajudante de mecânico M 20 a 40 ens. fundamental 12

(curso Senai ou equivalente, trabalhar em Valinhos) completo

Supervisor de vendas M 22 a 30 ensino médio 12

completo

Torneiro mecânico M 25 a 35 ensino médio 24

(interpretação de desenhos em instrumentos de medição) completo

Fresador de ferramenta M 25 a 35 ensino médio 24

(curso técnico) completo

Meio oficial serralheiro M 19 a 40 ens. fundamental 12

(noções de medidas, tomar uma condução para Chácara da Barra) (4ª série)

Soldador MIG M 25 a 50 ens. fundamental 12

(5ª série)

Borracheiro M 22 a 45 ens. fundamental 24

(de ônibus) (7ª série)

EMPREGOS

Fonte: PAT-Campinas

Não haverá atendimento nesta quinta-feira, por motivo de reunião interna.
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Hoje, o projeto Cine-

ma na Praça, que no últi-

mo dia 17 comemorou 3

anos de atividades, exibe

o filme O Homem que

Copiava, do diretor Jorge

Furtado. A Apresentação

será na Praça Bento Qui-

rino, Centro, a partir das

19h. Durante todo o dia,

na mesma praça, arte-

sões expõem seus pro-

dutos na  feira de artes e

artesanatos. O Homem

que Copiava ganhou os

prêmios de Melhor Fil-

me, Prêmio do Público e

Prêmio Especial do Júri,

no Festival de Cinema

Brasileiro de Paris.

O filme. André (Láza-

ro Ramos) é um jovem de

20 anos que trabalha na

fotocopiadora da pape-

laria Gomide, localizada

em Porto Alegre. André

mora com a mãe e tem

uma vida comum, basi-

camente vivendo de

casa para o trabalho e

realizando sempre as

mesmas atividades.

Num dia, André se apai-

xona por Sílvia (Leandra

Leal), uma vizinha, a qual

passa a observar com os

binóculos em seu quar-

to. Decidido a conhecê-

la melhor, André desco-

bre que ela trabalha em

uma loja de roupas e,

para conseguir uma

aproximação, tenta de

todas as formas conse-

guir 38 reais para com-

prar um suposto presen-

te para sua mãe.

Cinema naCinema na
Praça exibePraça exibe
filme premiadofilme premiado

Diversas oficinas esta-

rão agitando as férias no

Museu de Arte Contem-

porânea de Campinas

“José Pancetti” (MACC).

Destinadas a adultos e

crianças interessados em

exercitar práticas artísti-

cas, elas são gratuitas e já

estão aceitando inscri-

ções pelo fone (19) 3236-

4716, com Letícia. Se pre-

ferir, vá até o Museu, lo-

calizado na Avenida Ben-

jamin Constant, 1.633,

Centro.

Oficinas noOficinas no
MACC agitamMACC agitam
as fériasas fériasO elenco teatral do Con-

servatório Carlos Gomes
apresenta suas atuais produ-
ções: Cordel - amores, trai-
ções, deuses e diabos e O Cír-
culo de Giz Calcasiano, de B.
Brecht, ambos com direção
de Rubens Teixeira.

Cordel é baseado em seis
contos originais nordestinos,
numa adaptação de Orlando
Senna, Rubens Teixeira e Ed-
son Ortolan. O espetáculo re-
úne hilariantes temas, que
serão apresentados dentro
do espírito de cordel, quer na
concepção cenográfica, quer
no figurino carregado de fan-
tasia e colorido.

Conservatório apresenta cordel e Brecht

Maratona TMaratona Teatraleatraleatral
no Castro Mendesno Castro Mendes
Festival Campinas
de Teatro apresenta
21 montagens de
grupos locais e
de outras cidades

O público poderá confe-

rir 21 espetáculos no Festi-

val Campinas de Teatro, re-

alizado pela Federação

Campineira de Teatro Ama-

dor (Fecamta) com apoio

da Secretara Municipal de

Cultura, Esportes e Turismo,

de 2 a 15 de julho, no Tea-

tro Castro Mendes (Praça

Corrêa de Lemos, s/nº,

fone 3272-9359). Os ingres-

sos custam R$ 10,00, R$

5,00 e R$ 4,00 (antecipado,

até duas horas antes da

peça).

Além dos grupos filia-

dos à entidade, a marato-

na teatral irá contar com

companhias de outras     ci-

dades, como Cubatão (Tea-

tro do Kaos traz Sonho de

Uma Noite de Verão, de

Shakespeare) e Botucatu

(Grupo Octopus de Teatro

com Um Outono Especial,

de Aldomar Conrado e

adaptação de Rui Ourique).

Infantil. Para as crianças,

o Festival também reservou

uma série de montagens

que revisita desde a lingua-

gem circense à poesia de

Cecília Meireles.

Dia 02, sexta-feira, 21h
Grupo: Cia Teatral Bote a Boca
Peça: Soltando o Verbo
Direção: Cláudio Federicce
Autor: Zé Carlos de Andrade

 Dia 03, sábado, 21h
Espetáculo convidado de Cubatão
Grupo: Teatro do Kaos
Peça: Sonho de Uma Noite De Verão
Autor: William Shakespeare
Direção: Carlos Meceni

 Dia 04, domingo, 10h30
Grupo: Grupo Teatral Escalada
Peça:O Gato Fantasma
Direção: Wilma Leal
Autor: Wilma Leal

Dia 04, domingo,16h
Grupo: Grupo Teatral Escalada
Peça: O Gato Fantasma
Direção: Wilma Leal
Autor: Wilma Leal

 Dia 04, domingo, 21h
Espetáculo convidado de Botucatu
Grupo: Grupo Octopus de Teatro
Peça: Um Outono Especial
Direção: Walter Rhis
Autor: Aldomar Conrado e Adaptação de
Rui Ourique

Dia 06, terça-feira, 21h
Grupo: Troupe Resgatando o Circo
Peça: O Resgate
Direção: Jaqueline Souza
Autor: Rodrigo Cachanco e Jaqueline Souza

Dia 07, quarta-feira, 16h
Grupo: Grupo de Teatro Fazendo Arte
Peça: O Circo Maluco
Direção:  Wagner Kampynas
Autor:  Wagner Kampynas

Dia 07, quarta-Feira, 21h
Grupo: Grupo Teatral Recanto das Artes
Peça: Onde Foi Que Eu Errei ?
Direção: Ricardo Santana
Autor: Adaptação de Ana Paula Mollo

Dia 08, quinta-feira,16h
Grupo: Grupo de Teatro Fazendo Arte
Peça: O Saci Sererê e sua Turma
Direção:  Wagner Kampynas
Autor: Wagner Kampynas

 Dia 08, quinta-feira, 21h
Grupo: Cia. Duzavesso Teatro e Produções.
Peça: Família Terremoto
Direção: Luciana Neves
Autora: Luciana Neves

 Dia 09, sexta-feira, 16h
Grupo: Teatro Popular Savurú
Peça: O Lobo Mau e as Três Porquinhas
Direção: Bene de Moraes
Autor: Carlos Moreira

Dia 09, sexta-feira, 21h
Grupo: Cia de Teatro Faz de Conta
Peça: Os Bregas “Mon Amour meu bem ma
femme
Direção: Gabriela Guinatti
Autor: Ton Crivelaro e Tânia Guinatti

Dia 10, sábado, 16h
Grupo: Sociedade Teatral Recreativa  Amigos
da Criança - STRAMC
Peça: Os Saltimbancos
Direção: Helenice Vitorino
Autor: Chico Buarque

Dia 10, sábado, 21h
Grupo: Sociedade Teatral Recreativa  Ami-
gos da Criança - STRAMC
Peça: Sonhos e Lágrimas
Direção: Helenice Vitorino
Autor: Adaptação de poemas de Cecília
Meireles

Dia 13, terça-feira, 16h
Grupo: Ophicina Gênesis de Teatro
Peça: O Dragão, O Cavaleiro e a Flor.
Direção: Kaito Prado
Autor: Kaito Prado

Dia 13, terça-feira, 21h
Grupo: Ophicina Gênesis de Teatro
Peça: A Mesma Velha Máscara
Direção: Kaito Prado
Autor: Adaptação de Kaito Prado

Dia 14, quarta-feira, 16h
Grupo: Grupo Teatral Recanto das Artes
Peça: Aventuras de Cinderela
Direção: Ricardo Santana
Autor: Adaptação de Ana Paula Mollo

Dia 14, quarta-feira, 21h
Grupo: Cia.Teatral Cenarte
Peça: Um Lindo Punhado de Fitas Lindas
Direção: Walter Rhis
Autor: Brian Gear

Dia 15, quinta-feira, 21h
Grupo: Laboratório do Ator
Peça: Verdade que até parece mentira
Direção: Isabel Francisco
Autor: Criação coletiva
Elenco: Alex Giorgi  - Alexandre Antunes e
Isabel Francisco

PROGRAMAÇÃO

Cena da peça
Família
Terremoto,
marcada para
quinta-feira,
no Castro
Mendes
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PROGRAMAÇÃO

Cordel - Amor, Traição, Deuses e Demônios

Direção: Rubens Teixeira
Produção: Conservatório Carlos Gomes
Dias: 1º e 2 às 20h30
Ingressos: R$ 10,00, R$ 5,00 (estudante e 3ª Idade)
Local: Centro de Convivência Cultural (Praça Imprensa Fluminense, s/
n, fone 3232-4168)

O Circulo de Giz Caucasiano

Autor: B. Brecht
Direção: Rubens Teixeira
Produção: Conservatório Carlos Gomes
Dias: 3 às 20h30, e 4 às 19h30
Ingressos: R$ 10,00, R$ 5,00 (estudante e 3ª Idade) e R$ 7,00 (anteci-
pado até o dia 2)
Local: Centro de Convivência Cultural (Praça Imprensa Fluminense, s/
n, fone 3232-4168)

Maratona TMaratona Teatraleatraleatral
no Castro Mendesno Castro Mendes

O Círculo foi escrito no fi-
nal da  Segunda Guerra Mun-
dial, durante o exílio ameri-
cano de Bertolt Brecht (1898-
1956). O dramaturgo alemão
questionava-se sobre a dis-
puta global ao escrever este
drama em que duas fazen-
das coletivas disputam a
posse de um vale fértil. Para
resolver a questão elas recor-
rem a um bardo local, que
lhes conta a história do cír-
culo de giz na Geórgia. É con-
siderada obra-prima do tea-
tro épico. A tradução foi feita
por Manuel Bandeira para a
primeira montagem brasilei-
ra, em 1963.


