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 LEI Nº 16.141, DE 11 NOVEMBRO DE 2021 
 Declara órgão de utilidade pública municipal, no âmbito de Campinas, a 
Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central 

Brasileira - Adra Central. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarada órgão de utilidade pública municipal, no âmbito da comarca de 
Campinas, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Cen-
tral Brasileira - Adra Central, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
sob o número 15.355.260/0001-57, com endereço em Campinas na Rua Júlio Ribeiro, 
nº 188, 1º andar, bairro Bonfi m, CEP 13070-712.
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: vereador Luiz Cirilo
 protocolado nº 21/08/10912

 LEI Nº 16.142, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011 
 Denomina Praça Nilson Rodrigues de Oliveira uma praça pública do 

município de Campinas. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Praça Nilson Rodrigues de Oliveira a Praça 11 (Quarteirão 
16350, Código Cartográfi co 3411.1181.0001, com área de 42.584,96m²) do loteamen-
to Parque Via Norte, situada entre a Rua dos Cambarás (Rua 63), a Rua Francisco de 
Salles Nogueira Filho (Rua 62), a Rua Dr. Alberto Franco Lamounier (Rua 57) e a Rua 
Renê Raul de Paula (Rua 43), todas no mesmo loteamento. 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: vereador Higor Diego
 protocolado nº 21/08/3675

 LEI Nº 16.143, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 Inclui no calendário de comemorações ofi ciais do município de Campinas 

a Semana da Liberdade Religiosa. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluída no calendário de comemorações ofi ciais do município de Cam-
pinas a Semana da Liberdade Religiosa, a ser comemorada anualmente na última se-
mana do mês de maio.
 Art. 2º A Semana da Liberdade Religiosa tem por fi nalidade a realização de ativida-
des, tais como debates, palestras e simpósios, com o objetivo de:
 I - no aspecto preventivo, esclarecer os munícipes quanto à importância de conhecer 
e cumprir a Lei Estadual nº 17.346, de 12 de março de 2021, que prevê todos os re-
quisitos para o respeito à liberdade religiosa, segundo a qual todo cidadão, de acordo 
com sua consciência, tem o direito de escolher seguir ou não uma crença sem sofrer 
qualquer constrangimento físico ou moral decorrente dessa escolha;
 II - no aspecto ostensivo, estimular e incentivar o munícipe que presenciar atos de 
violação à liberdade religiosa, também protegida pela Constituição Federal, a repu-
diar qualquer tentativa de desrespeito a cidadão ou agremiação religiosa, denunciando 
possíveis abusos que ocorrerem na comunidade contra o cidadão por causa de suas 
convicções de credo ou religião, sejam quais forem.
 Parágrafo único. Deverão ser divulgados os locais onde serão realizados os eventos 
educativos sobre liberdade religiosa.
 Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: vereador Luiz Cirilo
 protocolado nº 21/08/10913

 LEI Nº 16.144, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 Denomina Praça Igor Gabriel Alves Penna um remanescente de praça 

pública do município de Campinas. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado Praça Igor Gabriel Alves Penna o remanescente da Praça 01 
(Quarteirão 7108, Código Cartográfi co 3441.3482.0120, com área de 7.148,50m²) do 
loteamento Jardim Santa Eudóxia, situado entre a Rua Pamfi lo Sabbatini (Rua 21), 
a Avenida Ministro Costa Manso (Avenida 02) e a Rua Elias de Oliveira Sabóia, no 
mesmo loteamento.
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: vereador Zé Carlos
 protocolado nº 21/08/5608

 LEI Nº 16.145, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 Acrescenta dispositivos à Lei nº 15.539, de 15 de dezembro de 2017, 

que "dispõe sobre o serviço remunerado para transporte individual de 
passageiros oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos, sítios ou 

plataformas tecnológicas ligados à rede mundial de computadores". 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica acrescentado parágrafo único ao art. 5º da Lei nº 15.539, de 15 de dezem-
bro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 "Art. 5º......................................
..................................................
 Parágrafo único. Fica suspensa a exigibilidade do requisito contido no inciso III deste 
artigo até 31 de dezembro de 2022." (NR)
 Art. 2º Ficam acrescentados os incisos X e XI ao art. 14 da Lei nº 15.539, de 2017, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
 "Art. 14 ....................................
..................................................
 X - notifi car o prestador de serviço de sua suspensão ou exclusão, com indicação clara 
e devidamente fundamentada do motivo;
 XI - garantir ao prestador de serviço o exercício da ampla defesa e do contraditório 
antes da imposição defi nitiva de sua exclusão.
 ................................................" (NR)
 Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: vereadores Nelson Hossri e Filipe Marchesi
 protocolado nº 21/08/10914

 LEI Nº 16.146, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 Denomina Praça Aparecido dos Santos um sistema de lazer do município 

de Campinas. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado Praça Aparecido dos Santos o Sistema de Lazer 01 do lote-
amento Núcleo Residencial Bairro da Vitória, situado entre a Rua Wilson da Cruz, a 
Rua 22 de Abril e a Rua Geraldo Ramos.
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: vereadora Debora Palermo
 protocolado nº 21/08/6091

 LEI Nº 16.147, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 Institui o Dia Municipal do Psicólogo. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no calendário ofi cial do município de Campinas, o Dia Munici-
pal do Psicólogo, a ser comemorado anualmente no dia 27 de agosto.
 Art. 2º No Dia Municipal do Psicólogo, o Município, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos - SMASDH, 
poderá realizar ações que ressaltem a importância do profi ssional da área de assistên-
cia social no atendimento à população.
 Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada se necessário.
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: Prefeito Municipal
 protocolado nº 21/10/9059

 LEI Nº 16.148, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 Institui o Dia Municipal da Redução de Danos no calendário ofi cial do 

município de Campinas e dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do município de Campinas, o Dia Municipal da Re-
dução de Danos, a ser comemorado anualmente no dia 24 de novembro.
Art. 2º O Dia Municipal da Redução de Danos passará a fazer parte do calendário 

ofi cial do município de Campinas.
 Art. 3º O Dia Municipal da Redução de Danos tem como objetivos:
 I - promover debates, eventos ou atividades similares sobre a importância da política 
e estratégia de redução de danos no município;
 II - incentivar ações, formações e debates sobre a estratégia de redução de danos.
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: vereadora Mariana Conti 
 protocolado nº 21/08/10911
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 LEI Nº 16.149, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 Altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 2.819, de 22 de fevereiro de 1963, que “cria 
a Imprensa Ofi cial do Município de Campinas”, de modo a desmembrar o 

Diário Ofi cial do Município de Campinas em dois cadernos distintos. 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o art. 1º da Lei nº 2.819, de 22 de fevereiro de 1963, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 1º Fica criada a Imprensa Ofi cial do Município de Campinas, à qual caberão a 
publicação do Caderno do Poder Executivo e da Administração Indireta, parte inte-
grante do Diário Ofi cial do Município de Campinas, e a confecção dos impressos de 
que necessite a Prefeitura Municipal.” (NR)
 Art. 2º Fica alterado o art. 2º da Lei nº 2.819, de 1963, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 “Art. 2º O jornal ofi cial do Município de Campinas, denominado ‘Diário Ofi cial do 
Município de Campinas’, será composto de dois cadernos distintos, quais sejam:
 I - Caderno do Poder Executivo e da Administração Indireta, por meio do qual, além 
dos atos ofi ciais do Poder Executivo e da Administração indireta, poderão ser publi-
cados editais e anúncios, devendo o Poder Executivo fi xar anualmente, no mês de 
janeiro, os preços das matérias pagas, através de decreto;
 II - Caderno do Poder Legislativo, instrumento ofi cial por meio do qual serão veicu-
ladas todas as publicações de competência do Poder Legislativo municipal e que será 
publicado pela Câmara Municipal de Campinas em seu sítio eletrônico ofi cial.” (NR)
 Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria.
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

Autoria: Mesa da Câmara
 Protocolo nº 21/08/11031

 DECRETO Nº 21.773, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DER$ 484.206,85 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil e 
duzentos e seis reais e oitenta e cinco centavos). 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 1º, Inciso III, da Lei nº 16.066 de 17 de Dezembro de 2020:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$    484   .   206   ,85 (Quatro-
centos e oitenta e quatro mil e duzentos e seis reais e oitenta e cinco centavos) 
 suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 051000  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 
 05120  GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS. 
04.122.2009.1015  AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS PÚBLICAS.
459065  CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS.
01.700.000  DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM .....................................R$ 484.206,85
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata 
o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17/03/64, provenientes de Desvinculação de 
Receitas Municipais - DRM.
 Artigo 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 AURÍLIO SERGIO COSTA CAIADO 
 Secretário Municipal de Finanças 

 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com 
os elementos constantes do  Processo nº PMC.2021.00069680-18/CA/SMF  e publicado pela Coordenadoria de 
Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 
 

  ADERVAL FERNANDES JUNIOR 
 Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 21.774, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 172.000,00 (Cento e setenta e dois mil reais) 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor  R$   172.000,00   (Cento e se-
tenta e dois mil reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes 
classifi cações:
 I -  nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 16.066 de 17 de Dezembro de 2020:
 161000    SEC. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA 
 16120    DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 
06.122.1008.4063  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000  GERAL - TOTAL ..............................................................................................................R$ 50.000,00
 II -  nos termos do artigo 4º, § 1º inciso II, da Lei nº 16.066 de 17 de Dezembro de 
2020:

 161000    SEC. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA 
 16140    7º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS  
28.182.1010.4059  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000  GERAL - TOTAL ............................................................................................................R$ 122.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................................ R$ 172.000,00 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 161000    SEC. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA 
 16140    7º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS  
28.182.1010.4059  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000 GERAL - TOTAL ............................................................................................................................R$ 172.000,00
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 AURÍLIO SERGIO COSTA CAIADO 
 Secretário Municipal de Finanças 

 .Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com 
os elementos constantes do  Processo nº PMC.2021.00069968-10/SMCASP  e publicado pela Coordenadoria de 
Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

  ADERVAL FERNANDES JUNIOR 
 Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito 

   

 DECRETO Nº 21.775, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR NO VALOR DE R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) AO 
ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMU-

NITÁRIA - FUMEC. 
 O  PREFEITO DE CAMPINAS  no uso de suas atribuições legais, e em conformida-
de com o disposto no artigo 4º, inciso I,da Lei Municipal nº 16.066 de17 de dezembro 
de 2020 : 
 Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$18.000.000,00(dezoito mi-
lhões de reais)suplementar ao Orçamento-Programa vigente, da Fundação Municipal 
para Educação Comunitária - FUMEC nas seguintes classifi cações:
 60.4000   FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  PARA  EDUCAÇÃO  COMUNITÁRIA 
 60.401  CEPROCAMP 
12.363.1020.1135  AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01-200.000 EDUCAÇÃO ................................................................................................................ R$2.500.000,00
12.363.1020.4134  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
01-200.000 EDUCAÇÃO .................................................................................................................. R$ 250.000,00
33.90.39  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01-200.000 EDUCAÇÃO .................................................................................................................. R$ 250.000,00
 60.402  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
12.122.1020.1135  AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01-220.000  ENSINO FUNDAMENTAL ...........................................................................................R$ 500.000,00
12.122.1020.4134  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
33.90.30  MATERIAL DE CONSUMO
01-220.000  ENSINO FUNDAMENTAL ...........................................................................................R$ 100.000,00
33.90.39  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01-220.000  ENSINO FUNDAMENTAL ..........................................................................................R$ 200.000,00
 60.404  ALFABETIZAÇÃO 
12.366.1020.1135  AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
44.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01-220.000  ENSINO FUNDAMENTAL ...................................................................................... R$13.900.000,00
12.366.1020.4134  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
33.90.30  MATERIAL DE CONSUMO
01-220.000  ENSINO FUNDAMENTAL ...........................................................................................R$ 300.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................................................................................................  R$18.000.000,00 
 Artigo 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que 
trata o artigo 43, § 1, Inciso II da Lei nº 4.320 de17/03/64, proveniente do Tesouro 
Municipal
 Artigo3º-EsteDecretoentraemvigornadatade sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 JOSÉ TADEU JORGE 
 Presidente da FUMEC 

 Decreto elaborado no Setor de Orçamento da FUMEC, de acordo com os elementos constantes do Processo nº 
FUMEC.2021.00001826-83 e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete 
do Prefeito, na data supra. 

  ADERVAL FERNANDES JUNIOR 
 Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito 

   

 DECRETO Nº 21.776, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 APROVA O REGULAMENTO DA FEIRA CULTURAL DO CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA - FEIRA HIPPIE 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 DECRETA:
 Art. 1º Fica aprovado o Regulamento da Feira Cultural do Centro de Convivência - 
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Feira Hippie, administrada pela Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de 
Economia Criativa, do Departamento de Turismo, da Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo, nos termos do Anexo Único deste Decreto.
 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 
19.987, de 15 de agosto de 2018.

ANEXO ÚNICO
 REGULAMENTO DA FEIRA CULTURAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - 

FEIRA HIPPIE

 CAPÍTULO I
 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º A Feira Cultural do Centro de Convivência - Feira Hippie será organizada 
pela Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa, do 
Departamento de Turismo, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e funcionará 
na Praça Imprensa Fluminense, aos sábados e domingos, das 9h (nove) horas às 14 
(catorze) horas.
 Art. 2º São objetivos da Feira Cultural do Centro de Convivência - Feira Hippie:
 I - oferecer espaços em áreas públicas para a exposição e comercialização de produtos 
e serviços relacionados a artesanato; artesanato hippie; artes visuais e artes plásticas; 
costura criativa; antiguidades, colecionismos, produtos vintages e brechós históricos; 
bem-estar, esotéricos e holísticos; sustentabilidade e produtos alimentares de origem 
orgânica e artesanal; comidas de rua; produtos autorais e com identidade; shows e 
atrações culturais; projetos sociais de relevância socioeducacional e cultural para a po-
pulação do Município e da Região Metropolitana de Campinas e realização de ações 
de caráter privado ou empresarial, bem como propiciar espaço para que expositores 
temporários exponham seus produtos;
 II - valorizar e promover os serviços, trabalhos e produtos da população campineira 
e da Região Metropolitana de Campinas, nas categorias previstas neste Regulamento;
 III - propiciar espaços de cultura, lazer e convívio aos cidadãos;
 IV - proporcionar oportunidade para geração de renda; e
 V - promover o turismo cultural.
 Art. 3º Para os fi ns deste Regulamento, considera-se:
 I - expositor fi xo: pessoa física ou jurídica selecionada em edital de chamada pública 
e que tenha sido credenciada pela Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e 
de Economia Criativa; e
 II - expositor temporário: pessoa física ou jurídica aprovada para participar da Feira 
em datas específi cas, sem direito a participar permanentemente.
 Art. 4º As categorias existentes na Feira são as seguintes:
 I - de expositores fi xos:
 a) Artesanatos: categoria que abrange os expositores artesãos, que é o trabalhador que 
de forma individual exerce um ofício manual, transformando a matéria-prima bruta ou 
manufaturada em produto acabado e que tem o domínio técnico sobre materiais, ferra-
mentas e processos de produção artesanal na sua especialidade, criando ou produzindo 
trabalhos que tenham dimensão cultural, utilizando técnica predominantemente manu-
al, podendo contar com o auxílio de equipamentos, desde que não sejam automáticos 
ou duplicadores de peças;
 b) Artes Visuais e Artes Plásticas: categoria que abrange os artistas visuais e artistas 
plásticos, os quais se utilizam de técnicas de produção que manipulam materiais para 
construção de formas e imagens, por meio da qual refl ete sua percepção da realidade, 
expressa sua imaginação e revela sua concepção estética, necessitando da visão ou do 
tato para apreciação de sua arte, podendo ser de natureza gráfi ca ou plástica;
 c) Costuras Criativas: categoria que abrange os criadores de roupas femininas, mas-
culinas e infantis, roupas de cama, mesa e banho, bonecos, nécessaires, objetos utili-
tários, entre outros, cuja produção seja comprovada e predominantemente artesanal, 
criativa e com identidade;
 d) Comidas de Rua: categoria que abrange os produtores de alimentos e bebidas feitos 
artesanalmente, de forma bem elaborada, de fabricação própria, que podem, ainda, ser 
típicas de uma região, estado ou país e devem ser, prioritariamente, para consumo na 
Feira;
 e) Antiguidades, Colecionismos, Produtos Vintages e Brechós Históricos: categoria 
que abrange os expositores de peças e objetos antigos, raros ou de especial valor ar-
tístico, histórico ou cultural;
 f) Bem-Estar, Esotéricos e Holísticos: categoria que abrange os expositores que ofere-
cem práticas, serviços e produtos que objetivem o bem-estar físico, mental, emocional 
e espiritual do indivíduo e sua conexão com a natureza, a melhora de suas relações 
sociais, a harmonização e purifi cação de ambientes, a higiene e cuidados pessoais e 
tudo aquilo que possa propiciar um estado de satisfação das exigências do corpo, da 
mente e do espírito;
 g) Sustentabilidade e Produtos Alimentares de Origem Orgânica e Artesanal: catego-
ria que abrange os expositores de produtos comprovadamente voltados à sustentabili-
dade, hortifrutigranjeiros de origem orgânica, alimentos desenvolvidos artesanalmen-
te e preparados fora do recinto da Feira;
 h) Produtos Autorais e Com Identidade: categoria que abrange expositores de produ-
tos elaborados de forma autoral e com identidade, apresentando domínio sobre a técni-
ca ou sobre as tecnologias empregadas e cuja matéria-prima, natural ou manufaturada, 
não sofra sua completa transformação;
 II - de expositores temporários:
 a) Hippies: categoria que abrange os artistas e artesãos nômades, sem obrigatoriedade 
de comprometimento com a regularidade da Feira e que podem expor seus produtos 
em cavaletes ou diretamente no chão ou em tapetes e similares, a seu critério;
 b) Expositores Temporários: categoria que abrange os expositores de artesanato, artes 
visuais e artes plásticas, costuras criativas, comidas de rua, antiguidades, colecionis-
mos, produtos vintages e brechós históricos, bem-estar, esotéricos e holísticos, susten-
tabilidade e produtos alimentares de origem orgânica e artesanal e produtos autorais 
e com identidade, que não tenham sido selecionados em edital de chamada pública e 
credenciados pela Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia 
Criativa e cuja participação na Feira seja esporádica;
 c) Shows e Atrações Culturais: categoria que abrange as apresentações de artistas e 
realização de atividades culturais e cuja participação na Feira seja esporádica;
 d) Projetos Socioeducacionais e Culturais de Relevância para a População: categoria 
que abrange ações de pessoas físicas e jurídicas que objetivem a realização de ativida-
des de caráter social informativo, educacional e cultural e cuja participação na Feira 
seja esporádica;
 e) Ações Fixas de Caráter Privado ou Empresarial: categoria que abrange ações de 
divulgação, promoção ou comercialização de produtos e serviços que não façam parte 
das categorias de expositores fi xos e cujas instalações sejam fi xas; e
 f) Ações Circulantes de Caráter Privado ou Empresarial: categoria que abrange ações 
de divulgação, promoção ou comercialização de produtos e serviços que não façam 

parte das categorias de expositores fi xos e as pessoas atuantes na ação circulem por 
toda a área da Praça Imprensa Fluminense.
 Parágrafo único. As categorias elencadas no inciso I deste artigo serão ocupadas por 
expositores que passarem por seleção, realizada por meio de chamada pública, nos 
termos do Capítulo II deste Regulamento.
 Art. 5º A categoria Hippies é uma categoria especial da Feira Cultural do Centro de 
Convivência - Feira Hippie, destinada a homenagear o Movimento Hippie, os funda-
dores da Feira e manter sua tradição e história.
 Parágrafo único. Os expositores dessa categoria poderão expor todos os dias em que 
houver Feira, como forma de respeitar a itinerância e o estilo de vida nômade que 
caracterizou o Movimento Hippie e que continua a ser praticado por seus adeptos.
 Art. 6º A Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa 
poderá organizar atividades que ultrapassem o horário estabelecido no art. 1º deste 
Regimento.
 §1º A permanência dos expositores da Feira até o término da atividade será faculta-
tiva.
 §2º A Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa, 
neste caso, poderá remanejar a localização dos expositores, de modo a otimizar a 
realização da atividade.
 Art. 7º A Feira será permanente, podendo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
determinar sua realização em outro local, em razão da impossibilidade de utilização da 
Praça Imprensa Fluminense.
 Art. 8º A Feira poderá ter itinerância, em ocasiões específi cas, a critério da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, em comum acordo com os expositores fi xos, desde 
que não coincida com os dias em que ela deve funcionar na Praça Imprensa Fluminen-
se, conforme previsto no art. 1º deste Regulamento.
 Parágrafo único. A participação do expositor na Feira, quando itinerante, é facultativa.

 CAPÍTULO II
 DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA

 Seção I
 Dos Expositores Fixos

 Art. 9º A seleção para ingresso dos expositores fi xos, conforme previsto no inciso I 
do art. 4º deste Regulamento, será realizada por meio de chamada pública e poderá 
ser feita a qualquer tempo, sempre que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
julgar necessário.
 Art. 10. O edital para a seleção poderá ser feito por categoria ou comportar todas as 
categorias previstas no inciso I do art. 4º deste Regulamento, conforme a necessidade 
de preenchimento das vagas.
 Art. 11. Para a chamada pública de novos expositores será aberto processo adminis-
trativo eletrônico, contendo a minuta do edital, em que constarão todas as condições 
que deverão ser atendidas pelos pretendentes, de acordo com a categoria em que se 
inscreverem.
 §1º A minuta do edital da chamada pública deverá ser analisada por Procurador Mu-
nicipal.
 §2º Após a análise jurídica, o edital será publicado no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas.
 §3º Todos os documentos e atos decorrentes da chamada pública deverão constar dos 
autos.
 Art. 12. Para a avaliação, o candidato será submetido a um teste qualitativo que prove 
sua habilidade ou conhecimento em sua área de inscrição, que será acompanhada pela 
Comissão Julgadora da categoria.
 Art. 13. Os testes serão realizados em local defi nido no edital da chamada pública, 
para todas as categorias nele previstas.
 Art. 14. No edital da chamada pública constarão as condições e critérios para análise 
das obras, trabalhos, objetos, produtos, práticas ou serviços previstos nas categorias 
constantes no inciso I do art. 4º deste Regulamento.
 Art. 15. Para a realização da chamada pública, serão constituídas, por meio de por-
taria do Secretário Municipal de Cultura e Turismo, as Comissões Administrativa e 
Julgadora.
 §1º À Comissão Administrativa compete a realização de todas as atividades e ações 
administrativas, como a recepção da documentação da inscrição e a verifi cação da 
adequação aos termos do edital, a entrega dos projetos e fotos à Comissão Julgadora e 
as publicações dos atos das comissões e das autoridades, relativos ao edital.
 §2º À Comissão Julgadora compete a avaliação das obras, trabalhos, objetos, pro-
dutos, práticas ou serviços, atribuindo notas de acordo com os critérios estabelecidos 
no edital.
 Art. 16. Não poderão, em hipótese alguma, participar da chamada pública os integran-
tes das Comissões Administrativa e Julgadora ou seus parentes em até 2º grau, ascen-
dentes, descendentes e colaterais, sob pena de todos os atos da respectiva comissão 
serem cancelados e aberto novo edital para aquela categoria.
 Art. 17. Os proponentes serão avaliados e classifi cados de acordo com os critérios 
estabelecidos no edital de chamada pública.

 Subseção I
 Do Credenciamento

 Art. 18. Após a homologação da chamada pública a Coordenadoria Departamental de 
Feiras Culturais e de Economia Criativa realizará a convocação dos classifi cados para 
efetuar seu credenciamento.
 Art. 19. No ato do credenciamento, o expositor deverá assinar um Termo de Autori-
zação de Uso, conforme estabelecido no art. 53 deste Regulamento e, em até 2 (dois) 
meses após o credenciamento, receberá os seguintes documentos:
 I - credencial individual contendo número da credencial, fotografi a, nome do partici-
pante, localização da barraca, categoria e descrição das obras, trabalhos, objetos, pro-
dutos, práticas ou serviços, data de validade da credencial e ano de credenciamento; e
 II - cartão de identifi cação contendo fotografi a do credenciado, número de inscrição 
e a localização da barraca.
 Parágrafo único. A Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia 
Criativa poderá fornecer credencial e cartão de identifi cação provisórios até que os 
documentos permanentes sejam providenciados.

 Subseção II
 Da Reavaliação

 Art. 20. A cada 2 (dois) anos, no mês de abril, os expositores fi xos da Feira serão sub-
metidos a uma reavaliação, cujas condições e critérios serão estabelecidos em edital, 
com a fi nalidade de manter atualizado e organizado o cadastro da Feira e assegurar 
sua qualidade.
 Parágrafo único. Caso o credenciado não obtenha a nota estabelecida no edital ou 
não esteja em dia com o pagamento do preço público previsto no Capítulo VI deste 
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Regulamento perderá o direito de permanecer na Feira.
 Art. 21. Não será permitida, em hipótese alguma, a alteração dos produtos comercia-
lizados ou dos serviços prestados, sob pena de o expositor perder o direito de expor 
na Feira.
 Parágrafo único. Caso o expositor pretenda alterar o produto comercializado ou o 
serviço prestado, deverá aguardar a publicação de novo edital de chamada pública, 
devendo se inscrever e ser avaliado em igualdade de condições às dos demais can-
didatos.

 Subseção III
 Do Recadastramento

 Art. 22. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo fará, imediatamente após a 
publicação deste Regulamento, o recadastramento dos expositores fi xos da Feira, por 
meio de edital específi co, obedecendo, no que couber, os critérios estabelecidos nos 
artigos 11 a 17 deste Regulamento.
 §1º Após o término das inscrições, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por 
meio de seus órgãos, fará a verifi cação, em publicações feitas no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas e nos arquivos da Coordenadoria Departamental de Feiras 
Culturais e de Economia Criativa, da existência de registros que comprovem ser o 
inscrito um expositor fi xo.
 §2º Na hipótese de inexistência de publicações e registros, a Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo colherá depoimento do inscrito sobre sua participação na Feira, 
bem como de pessoa por ele indicada que possa testemunhar sua participação.

 Seção II
 Dos Expositores Temporários

 Art. 23. As categorias previstas no inciso II do art. 4º deste Regulamento, por terem o 
caráter de eventualidade, não estão sujeitas à realização da chamada pública, deven-
do seus expositores, no entanto, passarem por análise e aprovação da Coordenadoria 
Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa para participarem da Feira.
 Art. 24. A Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa 
destinará área específi ca da Praça Imprensa Fluminense para os expositores tempo-
rários.
 Art. 25. Para participar da Feira, o interessado deverá solicitar autorização à Coorde-
nadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa, formalmente, com 
pelo menos 07 (sete) dias úteis de antecedência da data pretendida.
 §1º A mera solicitação prevista no caput deste artigo não dá ao solicitante o direito de 
participar da Feira, fi cando condicionada à disponibilidade de vaga e à aprovação da 
Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa.
 §2º Após aprovação, a Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Econo-
mia Criativa procederá à inscrição temporária do solicitante.
 §3º Caso haja um número maior de interessados em expor nas áreas de expositores 
temporários, a Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Cria-
tiva seguirá a ordem de inscrição para participação.
 Art. 26. A Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa 
emitirá uma autorização de participação bem como credencial, devendo o expositor 
colocá-la em local visível em sua barraca durante todo o período de realização da 
Feira.
 Art. 27. Caso haja cobrança de preço público, o expositor deverá assinar o Termo de 
Autorização de Uso estabelecido no art. 53 deste Regulamento.
 Art. 28. As disposições contidas nesta Seção não se aplicam à categoria Hippies.

 CAPÍTULO III
 DA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA

 Art. 29. O expositor deverá colocar a credencial em local visível em sua barraca, 
de forma que os fi scais e público frequentador possam vê-la e identifi car o produto 
exposto ou serviço prestado, imediatamente.
 Art. 30. É obrigatório ao expositor titular ou preposto previsto no inciso I do art. 47 
deste Regulamento portar o cartão de identifi cação durante todo o período de realiza-
ção da Feira, inclusive quando da montagem, desmontagem e desocupação do local.
 Art. 31. As barracas deverão ser providenciadas pelos próprios expositores, às suas 
custas e ter as seguintes dimensões:
 I - comprimento: mínimo de 1,20 m e máximo de 3,00 m; e
 II - largura: mínimo de 0,80 m e máximo de 3,00 m.
 Parágrafo único. A Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia 
Criativa defi nirá o modelo e a cor das barracas, bem como as dimensões, de acordo 
com o espaço, e verifi cará se elas estão em condições de uso, sendo de responsabilida-
de exclusiva do expositor atender estas especifi cações.
 Art. 32. A montagem e desmontagem das barracas será de responsabilidade dos ex-
positores e deverá ser feita:
 I - montagem: das 7 (sete) horas às 9 (nove) horas da manhã; e
 II - desmontagem: das 14 (catorze) horas às 16 (dezesseis) horas.
 §1º No caso da categoria Comidas de Rua, a montagem poderá acontecer até as 10 
(dez) horas da manhã, em razão de os alimentos serem perecíveis.
 §2º Não será permitida a montagem de nenhuma estrutura após as 9 (nove) horas, com 
exceção da categoria Comidas de Rua, conforme previsto no § 1º deste artigo, e nem 
a desmontagem antes das 14 (catorze) horas, fi cando o expositor sujeito à penalidade 
prevista no inciso VI do art. 55 deste Regulamento, em caso de descumprimento.
 §3º A montagem e a desmontagem da estrutura deverá ser feita de forma a causar o 
menor barulho e incômodo possível aos moradores do entorno da praça.
 Art. 33. O estacionamento de veículos dos expositores da Feira ou de pessoas que 
estejam a seu serviço deverá seguir as normas de trânsito vigentes.
 §1º Caso o dono do veículo estacione em local proibido ou em desacordo com a legis-
lação de trânsito vigente, fi cará sujeito à aplicação de multa pelos órgãos responsáveis.
 §2º A Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa po-
derá acionar a Empresa de Desenvolvimento de Campinas - Emdec no caso de qual-
quer irregularidade no estacionamento ou nas manobras dos veículos dos expositores 
e seus prepostos.
 Art. 34. As disposições constantes neste Capítulo se aplicam, no que couber, aos ex-
positores das categorias contidas no inciso II do art. 4º deste Regulamento.

 Seção I
 Das Vagas

 Art. 35. O número de vagas de expositores da Feira será defi nido pela Coordenadoria 
Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa.
 Art. 36. O critério de ocupação do espaço da Feira pelos expositores será defi nido 
exclusivamente pela Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia 
Criativa e objetivará uma distribuição adequada, equilibrada e imparcial das barracas, 

seguindo as normas de segurança vigentes.
 Art. 37. Caso a Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia 
Criativa entenda necessária a mudança do expositor de seu local, poderá fazê-lo, co-
municando-o formalmente, com antecedência de 30 (trinta) dias corridos.
 Art. 38. A alteração de local se dará exclusivamente dentro da Feira Cultural do Cen-
tro de Convivência - Feira Hippie, sendo vedada a transferência do expositor para 
outra feira.
 Art. 39. A Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa 
delimitará as áreas da Feira para o recebimento de expositores temporários, nas se-
guintes categorias:
 I - Hippies;
 II - Expositores Temporários;
 III - Projetos Socioeducacionais e Culturais de Relevânciapara a População; e
 IV - Ações Fixas de Caráter Privado ou Empresarial;
 Art. 40. O número de expositores na categoria Hippies será limitado a 30 (trinta) 
pessoas por dia, que poderão se estabelecer em ordem de chegada.
 Parágrafo único. Uma vez completado o número de 30 (trinta) expositores, a Coorde-
nadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa impedirá que mais 
pessoas se instalem no local.
 Art. 41. Os expositores da categoria Shows e Atrações Culturais ocuparão áreas de 
acordo com as características de sua apresentação ou atividade, cabendo à Coordena-
doria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa esta avaliação.
 Art. 42. No caso de o expositor fi xo se ausentar, sem que seja substituído por seu 
preposto, a Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Cria-
tiva poderá, a seu critério, determinar a ocupação do espaço vazio por um expositor 
temporário.

 Seção II
 Do Controle de Frequência

 Art. 43. A Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa 
efetuará controle da frequência dos expositores fi xos, em todos os dias estabelecidos 
para seu funcionamento.
 §1º A frequência será verifi cada por meio de mecanismo estabelecido pela Coorde-
nadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa, no horário das 8 
(oito) horas às 10 (dez) horas da manhã.
 §2º Será considerado ausente o expositor ou seu preposto que não assinar o controle 
de frequência no horário previsto no § 1º deste artigo e não expuser seus produtos até 
as 10 (dez) horas da manhã.
 Art. 44. A presença do expositor no Domingo de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Natal, Ano Novo e em feriados é facultativa.
 Art. 45. É facultativa, também, a permanência na Feira caso se verifi que precipitação 
pluviométrica durante todo o período previsto para a montagem das barracas e assi-
natura da presença.
 Art. 46. As disposições desta Seção se aplicam, no que couber, ao expositor tempo-
rário.

 Seção III
 Dos Direitos do Expositor Fixo

 Art. 47. O expositor fi xo tem direito a:
 I - ter 2 (dois) prepostos devidamente cadastrados na Coordenadoria Departamental 
de Feiras Culturais e de Economia Criativa para os casos em que haja impedimento 
de sua presença na Feira;
 II - ausentar-se por até 05 (cinco) feiras, no decorrer do ano, deixando de comer-
cializar e expor seus produtos ou serviços, desde que a ausência seja justifi cada, por 
escrito, à Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa, 
com antecedência mínima de uma semana;
 III - ausentar-se por até 20 (vinte) feiras no decorrer do ano, desde que mantenha o 
funcionamento da barraca com a presença do preposto;
 IV - ausentar-se no caso de doença ou falecimento de familiares, comprovadamente;
 V - participar de outras feiras representando o Município de Campinas ou a Feira, 
desde que comunicado à Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Eco-
nomia Criativa, com antecedência mínima de uma semana;
 VI - ter empresa juridicamente constituída em seu nome, desde que seja Microem-
preendedor Individual (MEI) ou Microempresa (ME), nos casos específi cos em que a 
legislação exigir para emissão de licenças; e
 VII - participar da Feira no sábado e no domingo ou apenas em um dos dias, devendo, 
no entanto, fazer sua opção, formalmente, no ato de sua inscrição na chamada pública, 
no recadastramento ou na reavaliação.

 Seção IV
 Das Obrigações do Expositor

 Art. 48. O expositor fi xo e seu preposto obrigam-se a:
 I - manter seus dados cadastrais atualizados junto à Coordenadoria Departamental de 
Feiras Culturais e de Economia Criativa;
 II - comprovar frequência em todos os dias de funcionamento obrigatório da Feira, de 
acordo com mecanismo adotado pela Coordenadoria Departamental de Feiras Cultu-
rais e de Economia Criativa;
 III - apresentar seu cartão de identifi cação, quando solicitado;
 IV - manter sua credencial em local visível;
 V - expor seus produtos ou prestar seus serviços apenas na área delimitada pela Coor-
denadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa;
 VI - expor seus produtos ou prestar seus serviços apenas em lugares onde haja cal-
çamento, fi cando terminantemente proibido utilizar as áreas verdes, canteiros, grama-
dos, árvores, bancos da praça, postes de iluminação e placas ou outros bens públicos 
não autorizados neste Regulamento;
 VII - entregar, quando da reavaliação prevista no art. 20 deste Regulamento, declara-
ção de próprio punho, informando à Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais 
e de Economia Criativa se possui ou não empresa juridicamente constituída e, em caso 
positivo, que se trata de MEI ou ME, nos casos específi cos em que a legislação exigir 
para emissão de licenças;
 VIII - manter as regras de respeitabilidade, cordialidade, civilidade e boa convivência, 
tanto para com o público quanto para com os demais expositores da Feira;
 IX - vestir-se adequadamente durante todo o período de montagem, exposição e des-
montagem da Feira;
 X - no caso da categoria Comidas de Rua, portar avental ou dólmã, touca e luvas 
descartáveis;
 XI - não consumir bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas durante a realização da Feira, 
montagem e desmontagem das estruturas e desocupação do local;
 XII - expor e comercializar somente produtos e serviços conforme apresentado no 
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projeto que permitiu sua seleção;
 XIII - buscar elevar o nível de seus trabalhos no que concerne à estética, à apresen-
tação, à originalidade e à tipicidade dos produtos, além de procurar desenvolver sua 
perícia técnica;
 XIV - manter sua área de exposição sempre limpa, organizada e nos limites da área 
estabelecida pela Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia 
Criativa;
 XV - acatar as determinações dos funcionários da Coordenadoria Departamental de 
Feiras Culturais e de Economia Criativa quando estiverem no exercício de suas fun-
ções, fazendo cumprir o Regulamento; e
 XVI - efetuar o recolhimento dos preços públicos na forma prevista no Capítulo VI 
deste Regulamento.
 Art. 49. As obrigações previstas no art. 48 deste Regulamento aplicam-se, no que 
couber, ao expositor temporário.

 Seção V
 Da Fiscalização

 Art. 50. A fi scalização tem o objetivo de manter a qualidade e organização da Feira, 
verifi cando constantemente se os produtos e serviços estão de acordo com a credencial 
e se as condições estabelecidas neste Regulamento estão sendo cumpridas.
 Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a Coorde-
nadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa poderá, inclusive, 
verifi car o processo de produção dos alimentos, obras de arte, artesanatos e outros pro-
dutos resultantes das categorias previstas no art. 4º deste Regulamento, na residência, 
cozinha, ofi cina ou ateliê do participante, sem aviso prévio.
 Art. 51. A fi scalização da Feira será realizada por servidores da Prefeitura Municipal 
de Campinas, sob supervisão da Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e 
de Economia Criativa.
 Art. 52. Os servidores municipais que trabalharem na fi scalização deverão portar cra-
chá em local visível, para fácil identifi cação pelos expositores ou pelo público fre-
quentador da Feira.

 CAPÍTULO IV
 DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

 Art. 53. Para utilização de quaisquer dos espaços da Praça Imprensa Fluminense, com 
cobrança de preço público, durante o período de realização da Feira, deverá ser cele-
brado Termo de Autorização de Uso entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
e o expositor ou responsável legal pela atividade, conforme o caso.
 Parágrafo único. O Termo de Autorização de Uso será por tempo indeterminado, po-
dendo se rescindido nas condições previstas no Capítulo V deste Regulamento ou caso 
o expositor fi xo não seja aprovado no processo de reavaliação prevista no art. 20 deste 
Regulamento ou, ainda, quando houver interesse público do Município de Campinas, 
devidamente comprovado.
 Art. 54. O expositor ou responsável legal será convocado para a assinatura do Termo 
de Autorização de Uso, os quais terão 3 (três) dias úteis para assinatura, após sua 
convocação.
 §1º No ato da assinatura, deverão ser entregues os seguintes documentos do parti-
cipante, em cópia autenticada ou cópia simples, acompanhada do original ou, ainda, 
extraída da internet, quando for o caso:
 I - se pessoa física:
 a) documento de identifi cação, com foto, reconhecido pela legislação brasileira;
 b) comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro de Pessoas Físicas 
- CPF;
 c) comprovante de residência em nome do participante;
 II - se pessoa jurídica:
 a) comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ;
 b) documento de identifi cação, com foto, reconhecido pela legislação brasileira, do 
representante legal;
 c) comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro de Pessoas Físicas - 
CPF do representante legal;
 d) comprovante de residência em nome do representante legal; e
 e)contrato social ou estatuto social registrado na Junta Comercial ou em cartório, 
conforme o caso;
 III - pessoa física e jurídica: comprovante de recolhimento do preço público ao Fundo 
de Apoio ao Turismo - Fatur, conforme valores estabelecidos na Tabela de Preços 
Públicos anexa a este Regulamento e na forma prevista nosarts.61 e 62 deste Regu-
lamento.
 §2º Além dos documentos elencados no §1º deste artigo, deverão ser entregues os 
seguintes documentos do preposto indicado pelo expositor para sua substituição, em 
cópia autenticada ou cópia simples, acompanhada do original ou, ainda, extraída da 
internet, quando for o caso:
 I - documento de identifi cação, com foto, reconhecido pela legislação brasileira;
 II - comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro de Pessoas Físicas - 
CPF; e
 III - comprovante de residência em nome do preposto.

 CAPÍTULO V
 DAS PENALIDADES

 Art. 55. Será advertido formalmente pela Coordenadoria Departamental de Feiras 
Culturais e de Economia Criativa o expositor que:
 I - expuser e comercializar produtos, materiais e serviços que não estejam especifi ca-
dos em sua credencial;
 II - expuser ou comercializar produtos de origem duvidosa, especialmente na catego-
ria Antiguidades, Colecionismo, Produtos Vintages e Brechós Históricos;
 III - realizar práticas e serviços sem a qualidade adequada;
 IV - utilizar e permanecer em áreas verdes, canteiros e gramados;
 V - expuser produtos, instalar estrutura e colocar móveis, placas e banners em locais 
não permitidos, como árvores, bancos, postes de iluminação, placas de sinalização e 
canteiros e gramados;
 VI - montar ou desmontar a barraca fora dos horários previstos no art. 32 deste Re-
gulamento;
 VII - utilizar área em desacordo com o estabelecido pela Coordenadoria Departa-
mental de Feiras Culturais e de Economia Criativa e constante na credencial do par-
ticipante;
 VIII - consumir bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas durante a realização da Feira, 
montagem e desmontagem das estruturas e desocupação do local;
 IX - permitir a permanência de substituto ou pessoa na barraca não cadastrado na 
Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa;

 X - não colocar a credencial em lugar visível na barraca;
 XI - não apresentar seu cartão de identifi cação quando solicitado;
 XII - atrasar o recolhimento do preço público ao Fatur por prazo superior a 30 (trinta) 
dias, a partir do dia limite previsto no art. 62 deste Regulamento; e
 XIII - descumprir quaisquer das normas previstas neste Regulamento.
 Art. 56. Será suspenso pela Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de 
Economia Criativa, por 30 (trinta) dias, o expositor que:
 I - desacatar a fi scalização, servidores da Prefeitura Municipal de Campinas e da 
empresa Serviços Técnicos Gerais - Setec, quando estiverem no exercício de suas 
funções, sem prejuízo de possíveis providências judiciais, quando for o caso;
 II - receber 02 (duas) advertências;
 III - ausentar-se por 05 (cinco) dias consecutivos, sem justifi cativa formal e antecipa-
da, conforme estabelecido no inciso II do art. 47 deste Regulamento;
 IV - atrasar o recolhimento do preço público ao Fatur por prazo superior a 60 (sessen-
ta) dias, a partir do dia limite previsto no art. 62 deste Regulamento.
 Art. 57. Terá sua credencial cancelada, perdendo o direito de participar da Feira, o 
expositor fi xo que:
 I - omitir informações ou fornecer informações falsas, mesmo aquelas detectadas no 
processo administrativo que permitiu sua seleção ou foi feita sua reavaliação;
 II - receber 03 (três) advertências;
 III - reincidir na ausência por 03 (três) dias consecutivos, sem justifi cativa formal e 
antecipada, conforme estabelecido no inciso II do art. 47 deste Regulamento;
 IV - ausentar-se por mais que 5 (dias) dias, no decorrer do ano, ainda que as ausências 
tenham sido justifi cadas, salvo no caso previsto no inciso IV do art. 47 deste Regu-
lamento; e
 V - estiver com os recolhimentos do preço público em atraso, no ato da reavaliação 
prevista no art. 20 deste Regulamento.
 Art. 58. Todos os atos da Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Eco-
nomia Criativa serão formais, devendo ser expedido documento em 2 (duas) vias, 
fi cando a segunda via em poder da Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais 
e de Economia Criativa com a ciência do expositor ou seu preposto e a primeira com 
o próprio expositor ou seu preposto.
 Art. 59. Além das penalidades previstas neste Regulamento, a Setec poderá autuar o 
expositor que praticar qualquer irregularidade relacionada ao uso do solo.
 Art. 60. Em decorrência do disposto no art. 5º deste Regulamento, os expositores da 
categoria Hippies não fi carão sujeitos às penalidades previstas no inciso III do art. 56 
e nos incisos III e IV do art. 57 deste Regulamento.

 CAPÍTULO VI
 DO PREÇO PÚBLICO

 Art. 61. Os preços públicos para participar da Feira Cultural do Centro de Convivên-
cia - Feira Hippie, fi xados em Ufi cs, constam da Tabela de Preços Públicos que integra 
este Regulamento e correspondem ao valor integral de um ano de atividade plena do 
expositor, sendo 52 (cinquenta e duas) semanas, 2 (dois) dias por semana, aos sábados 
e domingos.
 Parágrafo único. Os expositores que optarem por expor em apenas um dos dias da 
semana - sábado ou domingo - recolherão o valor proporcional, que corresponderá à 
metade do valor da anuidade.
 Art. 62. O recolhimento dos preços públicos deverá ser feito junto ao Fatur, por meio 
de depósito identifi cado em nome do expositor, da seguinte forma:
 I - no caso de expositor fi xo: em até 10 (dez) parcelas mensais, feito do dia 01 (um) 
ao dia 10 (dez) de cada mês, iniciando-se no mês de fevereiro e terminando no mês de 
novembro de cada ano;
 II - no caso de expositor fi xo selecionado no ano em curso: o valor correspondente ao 
número de semanas decorridas a partir da data de assinatura do Termo de Autorização 
de Uso até o dia 31 de dezembro do ano em curso, devendo o primeiro recolhimento 
ser feito quando da assinatura do Termo de Autorização de Uso e as demais do dia 01 
(um) ao dia 10 (dez) de cada mês até o mês de novembro; e
 III - no caso de expositor temporário: em parcela única, feito quando da assinatura do 
Termo de Autorização de Uso.
 Parágrafo único. O expositor fi xo que efetuar o pagamento anual à vista, até o dia 
10 (dez) de fevereiro, terá desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do preço 
público do ano.
 Art. 63. A cobrança do preço público dos expositores fi xos somente será efetuada 
após a conclusão do recadastramento previsto no art. 22 deste Regulamento, com a 
respectiva celebração do Termo de Autorização de Uso.
 Art. 64. Caberá à Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia 
Criativa efetuar o controle do recolhimento dos preços públicos, encaminhando rela-
tório mensal à Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira do Departamento 
Administrativo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
 Art. 65. Será concedida isenção do preço público na forma prevista na Tabela de 
Preços Públicos que integra este Regulamento.
 Art. 66. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, como contrapartida à cobrança 
do preço público, garantirá a limpeza, manutenção e segurança do local, oferta de 
sanitários, promoção e divulgação da Feira e realização de eventos culturais em datas 
comemorativas.

 CAPÍTULO VII
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 67. É de total responsabilidade dos expositores a qualidade, autenticidade, pro-
cedência, exposição e venda das peças, bem como o seguro contra roubos e danos, 
especialmente na categoria Antiguidades, Colecionismo, Produtos Vintages e Brechós 
Históricos.
 Art. 68. O expositor deverá, obrigatoriamente, obter a devida autorização ou registro 
para prestação de serviços e comercialização de produtos junto aos órgãos competen-
tes, devendo portá-lo durante todo o período de realização da Feira.
 Art. 69. No caso da categoria Comidas de Rua, o expositor deverá atender às leis e 
normas que regem o comércio de alimentos e bebidas.
 Art. 70. Caberá ao expositor na categoria Shows e Atrações Culturais a obtenção de 
autorização para apresentação da obra expedida pelo autor, pelo detentor dos direitos 
patrimoniais ou pelos escritórios centrais, quando for o caso, bem como efetuar o 
recolhimento das respectivas taxas junto aos escritórios centrais, nos termos da Lei 
Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
 Art. 71. Os expositores fi xos poderão, a seu critério, constituir uma Comissão de 
Representação para intermediar reivindicações, apresentar sugestões e acompanhar 
a fi scalização realizada pela Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de 
Economia Criativa.
 Art. 72. Sugestões, reclamações e reivindicações deverão ser encaminhadas, por es-
crito, à Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa, 
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utilizando-se dos canais de comunicação da Prefeitura Municipal de Campinas.
 Parágrafo único. Caso a solicitação feita necessite da intervenção de instâncias supe-
riores, a Coordenadoria Departamental de Feiras Culturais e de Economia Criativa a 
encaminhará à Diretoria do Departamento de Turismo, para consulta e deliberação, po-
dendo, ainda, caber ao titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo sua decisão.
 Art. 73. Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo. 

TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS

CATEGORIA
PREÇO 

PÚBLICO
(UFIC)

PERIODICI-
DADE PAGAMENTO

EXPOSITORES TEMPORÁRIOS 5 POR BAR-
RACA DIÁRIA PARCELA 

ÚNICA

AÇÕES CIRCULANTES DE CARÁTER PRIVADO 
OU EMPRESARIAL

35 POR 
PESSOA 

ATUANTE
DIÁRIA PARCELA 

ÚNICA

AÇÕES FIXAS DE CARÁTER PRIVADO OU 
EMPRESARIAL 35 POR M² DIÁRIA PARCELA 

ÚNICA

ARTESANATOS 300 POR 
BARRACA ANUAL 10 PARCELAS 

MENSAIS

ARTES VISUAIS E ARTES PLÁSTICAS 300 POR 
BARRACA ANUAL 10 PARCELAS 

MENSAIS

COSTURAS CRIATIVAS 300 POR 
BARRACA ANUAL 10 PARCELAS 

MENSAIS
ANTIGUIDADES, COLECIONISMO, PRODUTOS 

VINTAGES E BRECHÓS HISTÓRICOS
300 POR 

BARRACA ANUAL 10 PARCELAS 
MENSAIS

BEM-ESTAR, ESOTÉRICOS E HOLÍSTICOS 300 POR 
BARRACA ANUAL 10 PARCELAS 

MENSAIS

COMIDAS DE RUA 400 POR 
BARRACA ANUAL 10 PARCELAS 

MENSAIS
SUSTENTABILIDADE E PRODUTOS ALIMENTA-

RES DE ORIGEM ORGÂNICA E ARTESANAL
300 POR 

BARRACA ANUAL 10 PARCELAS 
MENSAIS

PRODUTOS AUTORAIS E COM IDENTIDADE 300 POR 
BARRACA ANUAL 10 PARCELAS 

MENSAIS
HIPPIES ISENTOS - -

PROJETOS SOCIOEDUCACIONAIS E CULTURAIS 
DE RELEVÂNCIA INFORMATIVA E EDUCACIO-

NAL PARA A POPULAÇÃO
ISENTOS - -

SHOWS E ATRAÇÕES CULTURAIS ISENTOS - -

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 PETER PANUTTO 
 Secretário Municipal de Justiça 

 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN 
 ecretária Municipal de Cultura e Turismo 

 Redigido de acordo com os elementos constantes do processo administrativo SEI PMC.2021.00064445-23.
 

  ADERVAL FERNANDES JUNIOR 
 Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito  

 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 Em 11 de novembro de 2021 
  Sei nº 2021.00055783-56 
 Diante das informações e justifi cativas lançadas neste processo (4498244), bem 
como dos pareceres precedentes do Senhor Procurador Municipal do Núcleo de 
Contratos e Ajustes Públicos (doc.4540652), do Senhor Procurador-Chefe da 
Procuradoria de Licitações e Contratos (doc.4542268) e do Senhor Procurador-
-Geral do Município em Exercício (doc.4544974), que indicam a necessidade e 
a ausência de impedimentos legais,atendidas todas as observações pelo Departa-
mento Administrativo (doc.4627301),  RATIFICO  a contratação direta da empre-
sa MAIS MOVIMENTO COM E IMPORT. DE PROD. PARA REABILITAÇÃO 
LTDA., CNPJ 58.895.681/0001-83, para fornecimento de CARRINHO BINGO 
EVOLUTION, em atendimento à decisão judicial proferida nos autos do Proces-
so n.º 1013996-65.2021.8.26.0114,comfulcronoartigo24,inciso IV da Lei Federal 
n.º8.666/93.A despesa decorrente, no valor total de R$22.672,00(vinte e dois mil, seis-
centos e setenta e dois reais),consoante aprovação do Comitê Gestor no doc.4465117.
 Publique-se.
 Após, encaminhe-se à Secretaria de Administração para a numeração da contratação 
em livro próprio, e caso o objeto contratado seja integralmente entregue, poderá a 
contratação ocorrer pela respectiva nota de empenho, o que é permitido nos termos 
do artigo 62, “caput” da Lei de Licitações e Contratos, e a seguir, retornem os autos à 
Secretaria de Saúde para as demais providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
  MICHEL ABRAO FERREIRA 

 Secretário Municipal de Governo 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 Em 11 de Novembro de 2021 
  SEI nº. CAMPREV.2021.00002986-31
Interessada: MARISA RENATA ANGELI.
Assunto: Isenção de Imposto de Renda. 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMCe análise Jurídica, 
acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV, DEFIRO  o pedido de Isenção 
de Imposto de Renda.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 

 PREFEITO MUNICIPAL 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 QUITAÇÃO DEFINITIVA DE TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO 

  
 A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Gestão e Controle concede a COMPROMISSÁRIA  SOL INVEST EMPREEN-
DIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. , a  QUITAÇÃO DEFINITIVA  do 
Termo de Acordo e Compromisso/TAC nº. 03/2011 - Protocolo Administrativo nº. 
2008/11/3999, celebrado em 13 de outubro de 2011 e seus aditamentos, em decor-
rência do cumprimento total das obrigações que foram devidamente atestadas pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN 

 Secretário Municipal de Gestão e Controle 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Homologação 
  Processo Administrativo:  PMC.2021.00028119-80
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 203/2021 - Eletrônico
 Objeto:  Registro de Preços de óleo de soja, polpa de tomate e sal.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 4661851, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 4661941, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HOMOLOGO  o 
Pregão nº 203/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitá-
rios entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias 
abaixo relacionadas:
 -  SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA. , itens  01  (R$ 7,97),  03  (R$ 1,07),  04  (R$ 
7,97) e  06  (R$ 1,07); e
 -  MAFURGEL COMÉRCIO LTDA. , itens  02  (R$ 3,80) e  05  (R$ 3,80).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
 1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
 2. à Procuradoria Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para 
lavratura das Atas de Registro de Preços; e
 3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, em especial a 
reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 
7º do Decreto Municipal nº 21.239/21 e a autorização das respectivas despesas, pre-
viamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, observando o 
Decreto Municipal nº 21.719/21.
 

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
  MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Decisão de Impugnação 
  Processo Administrativo: PMC.2020.00056837-29
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão nº 076/2021 - Eletrônico
 Objeto: Registro de Preços de itens de informática.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
das manifestações técnicas da Secretaria Municipal de Educação - documentos SEI 
nº 4614943 e 4642218 e dos pareceres jurídicos - documentos SEI nº 4619525 e 
4648718, acolhidos pelo Diretor do Departamento Central de Compras - documen-
to SEI nº4658356, que acato na íntegra, CONHEÇO  das impugnações apresentadas 
por interessados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO , contudo, o Edital será 
republicado com alterações no Anexo II - Especifi cação e Quantidade do(s) Item(ns), 
conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Educação.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
  MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária Municipal de Administração 
   

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
 (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão nº   0  76  /2021  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo : PMC.2020.00056837-
29 -  Interessado : Secretaria Municipal de Educação -  Objeto : Registro de Preços de 
itens de informática -  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 08 : das 08h do dia 
26/11/21 às 08h do dia 29/11/21 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 a 08:  a partir 
das 08h do dia 29/11/21 -  Início da Disputa de Preços : a partir das 09h30min do dia 
29/11/21 -  Disponibilidade do Edital Alterado : a partir de 12/11/21, no portal ele-
trônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Rosélia 
Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.
 

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS  

 Diretor do Departamento Central de Compras 
   

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
  

  RDC nº 17/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 19/10/18.256 (SEI 
PMC.2021.00041731-66)- Interessado  Secretaria Municipal de Educação 
- Objeto :Execução de obras de construção de cobertura de quadra - EMEF Padre Leão 
Vallerie - Campinas/SP - Recebimento das Propostas : das 08h do dia 13/12/21 às 09h 
do dia 14/12/21 - Abertura das Propostas : a partir das 09h do dia 14/12/21 - Início 
da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 14/12/21 - Disponibilidade do Edi-
tal : a partir de 12/11/21, nos portais eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.
campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-
8518 e 2116-8401.
 

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Homologação 
  Processo Administrativo: PMC.2021.00036626-60
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação
 Assunto: Pregão 236/2021 - Eletrônico
 Objeto : Registro de Preços de materiais elétricos para iluminação.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 4647914,acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº4647915,e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR  que a Pregoeira declarou FRACASSADO oitem 05 , por não haver pro-
postas em condições de aceitabilidade.
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2. HOMOLOGAR  o Pregão nº 236/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas 
empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
 - LED EXPRESS DISTRIBUIDORA DE LÂMPADAS LTDA. , itens  01 (R$ 12,00) 
e  03 (R$ 12,00); e
 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI , itens  02 (R$ 70,00)e  04 (R$ 70,00).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
 1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
 2. à Procuradoria-Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para 
lavratura das Atas de Registro de Preços; e
 3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, em especial a 
reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 
7º do Decreto Municipal nº 21.239/21 e a autorização das respectivas despesas, pre-
viamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, observando o 
Decreto Municipal nº 21.719/21.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
  MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Homologação 
  Processo Administrativo:  PMC.2021.00015935-04
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 293/2021 - Eletrônico
 Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e instalação 
de gradil eletrofundido e portões em gradil eletrofundido, incluindo a remoção do atu-
al alambrado, a construção de muretas de alvenaria e o fornecimento do material, nas 
unidades Educacionais e nos prédios próprios da Secretaria Municipal de Educação.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº4677299, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 4677315, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c com o art. 3º, inciso II e art. 
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HOMOLOGO  o 
Pregão nº 293/2021, referente ao objeto em epígrafe, com o valor global estimado, 
para 30 (trinta) meses, de R$ 15.799.999,91 (quinze milhões, setecentos e noventa e 
nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), ofertado pela 
empresa adjudicatária  ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
 1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa, nos termos do 
Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações, observando o Decreto Municipal 
nº 21.719/21;
 2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
 3. à Procuradoria Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para 
lavratura do Termo de Contrato; e
 4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
  MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
DIREITOS HUMANOS 

 COMISSÃO DE ÉTICA PERMANENTE DOS 
CONSELHOS TUTELARES DE CAMPINAS 

 COMUNICADO 
 A Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares de Campinas, regida pela 
Lei 13.510 de 22 de dezembro de 2.008 e pelo seu Regimento Interno de 14 de maio 
de 2.013, reunida em 11 de novembro de 2021, às 10h00, elegeu, por unanimidade, os 
seguintes membros para as funções Executivas da Comissão de Ética:
 1-) Coordenadora: Rosângela Felipe Barbosa Silva - RG: 40.975.554-0
 2-) Vice-coordenador: Natan Cyrino Volpini - RG: 35.777.967-8
 3-) Primeiro secretário: Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli - RG: 40.541.616-7
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ROSÂNGELA FELIPE BARBOSA SILVA 

 Coordenadora da Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares 

 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 CADASTRAMENTO DE EXPOSITORES PARA A 
EDIÇÃO DE NATAL DA FEIRA CULTURAL DA PRAÇA 

“IMPRENSA FLUMINENSE” - 2021 
 RESULTADO DE HABILITAÇÃO (publicado novamente por conter incor-

reções) 
  Processo Administrativo SEI:  PMC.2021.00063999-86 
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
 Fundamento Legal:  Decreto Municipal nº 19.334, de 01 de dezembro de 2016 e 
Decreto Municipal nº 19.987, de 15 de agosto de 2018. 
 Objeto:  Constitui objeto do presente edital o procedimento de Cadastramento de Ex-
positores para a Edição de Natal da Feira Cultural da Praça “Imprensa Fluminense” 
- 2021, a ser realizada na Praça “Imprensa Fluminense”, s/nº, Cambuí, Campinas, de 
06 a 23 de dezembro de 2021, de segunda-feira a sexta-feira, das 15 h às 22 h e, no dia 
24 de dezembro de 2021, das 9 h às 14h. 

 A Comissão Administrativa do Edital de  CADASTRAMENTO DE EXPOSITO-
RES PARA A EDIÇÃO DE NATAL DA FEIRA CULTURAL DA PRAÇA “IM-
PRENSA FLUMINENSE” - 2021 , com base no item 7.2 e subitem 7.2.1 de seu 
edital e tendo transcorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis para o saneamento de falhas 
na documentação apresentada no ato da inscrição, decide por:

 1  ) HABILITAR  os seguintes proponentes:
 Proponente  :  Michelle Luzia Bustamante - inscrição nº 03 - Expositor Visitante em 
2021

 Proponente  :  David Felipe Rodrigues Pereira da Silva - inscrição nº 04 - Expositor 
Externo
 Proponente  :  Higor Marshal de Souza Pereira - inscrição nº 05 - Expositot Visitante 
em 2021
 Proponente  :  Silvana de Souza Pereira Da Silva - inscrição nº 07 - Expositor Externo
 Proponente  :  Selma Oliveira Gonçalves - inscrição nº 08 - Expositor Externo
 Proponente  :  Jacqueline de Oliveira Benedito - inscrição nº 11 - Expositor Externo
 Proponente  :  Luciana Valéria Machado Medeiros Batista - inscrição nº 12 - Expositor 
Externo
 Proponente  :  Rosana Aparecida Demarqui - inscrição nº 14 - Expositor Externo
 Proponente  :  Sueli Marcolino - inscrição nº 15 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Eliana Marcia de Freitas - inscrição nº 16 - Expositor Visitante em 2021
 Proponente  :  Katssilene Suellen Dos Santos Fortini - inscrição nº 22 - Expositor Ex-
terno
 Proponente  :  Julietta Bernardo Delor - inscrição nº 24 - Expositor Externo
 Proponente  :  Martha Reiss Dini - inscrição nº 28- - Expositor Permanente
 Proponente  :  Thais Communale Mendes - inscrição nº 29 - Expositor Visitante em 
2021
 Proponente  :  Anna Carolina Gomes Guerreiro - inscrição nº 30 - - Expositor Externo
 Proponente  :  Carlos Percy Braggion Mendes - inscrição nº 31 - - Expositor Perma-
nente
 Proponente  :  Junia Gleice de Oliveira - inscrição nº 33 - - Expositor Externo
 Proponente  :  Ana Harumi Oliveira - inscrição nº 34 - Expositor Visitante em 2021
 Proponente  :  Karina Zanelli - inscrição nº 35 - Expositor Externo
 Proponente  :  Wilson Goes Oliveira - inscrição nº 36 - Expositor Externo
 Proponente  :  Marcela Caroline Costa de Almeida - inscrição nº 37 - Expositor Externo
 Proponente  :  Grazielle Roberta Peres Leite - inscrição nº 40 - Expositor Externo
 Proponente  :  Selmer Fernandes de Andrade - inscrição nº 41 - Expositor Externo
 Proponente  :  Simone de Cássia Corrêa Viana - inscrição nº 42 - Expositor Visitante 
em 2021
 Proponente  :  Yvonne Aparecida Paes - inscrição nº 43 - Expositor Visitante em 2021
 Proponente  :  Maria do Carmo Capeleti Vicentini - inscrição nº 44 - Expositor Externo
 Proponente  :  Marcus Vinicius Rodrigues Cassis 15869094879 - inscrição nº 45 - Ex-
positor Permanente
 Proponente  :  Adriana do Carmo Silva - inscrição nº 48 - Expositor Externo
 Proponente  :  Juliano Augusto Alexandre - inscrição nº 49 - Expositor Externo
 Proponente  :  Gisela do Vale Almeida - inscrição nº 54 - Expositor Externo
 Proponente  :  Catharine Andressa Dias - inscrição nº 57 - Expositor Externo
 Proponente  :  Ana Paula Tavares Ferreira 38599495860 - inscrição nº 59 - Expositor 
Externo
 Proponente  :  José Marcondes Lopes da Silva - inscrição nº 61 - Expositor Externo
 Proponente  :  Caroline Silva Basílio 39524738805 - inscrição nº 62 - Expositor Ex-
terno
 Proponente  :  Priscilla Nobre Costa - inscrição nº 63 - Expositor Externo
 Proponente  :  Andressa dos Passos Tamborim Mira 22413575880 - inscrição nº 64 - 
Expositor Externo
 Proponente  :  Lurdimar Miranda Lima - inscrição nº 65 - Expositor Externo
 Proponente  :  Rayane Ferreira Santos - inscrição nº 66 - Expositor Externo
 Proponente  :  Jorgina Meirelles Marques 43108270710 - inscrição nº 68 - Expositor 
Permanente
 Proponente  :  Pâmela Carolina Meirelles Pereira Alvares Terra - inscrição nº 69 - Ex-
positor Externo
 Proponente  :  Alice Carvalho dos Santos - inscrição nº 70 - Expositor Externo
 Proponente  :  Ana Lúcia Siqueira Sylvestre - inscrição nº 72 - Expositor Externo
 Proponente  :  Gutemberg Ferreira Serpa - inscrição nº 74 - Expositor Externo
 Proponente  :  Vilene Braga Martins - inscrição nº 75 - Expositor Visitante em 2021
 Proponente  :  Walescka Moreira Martins - inscrição nº 78 - Expositor Externo
 Proponente  :  Tais Martins Luiz - inscrição nº 79 - Expositor Externo
 Proponente  :  Margareth Aparecida de Lima 15864824836 - inscrição nº 82 - Expo-
sitor Externo
 Proponente  :  Domênica Odila Fidelis Andrade - inscrição nº 83 - Expositor Externo
 Proponente  :  Karina Cristina de Oliveira - inscrição nº 87 - Expositor Externo
 Proponente  :  Ediléia Caxefo Meneses - inscrição nº 89 - Expositor Externo
 Proponente  :  Edinei Eduardo Ceschi - inscrição nº 90 - Expositor Externo
 Proponente  :  Simone da Penha Brites - inscrição nº 92 - Expositor Externo
 Proponente  :  Peterson Rodrigues - inscrição nº 96 - Expositor Externo
 Proponente  :  Hector Jose Florville Orocopey - inscrição nº 97 - Expositor Externo
 Proponente  :  Genita Sarafi m da Rocha 10806532874 - inscrição nº 100 - Expositor 
Permanente
 Proponente  :  Lucas Miguel Alzão Barbosa - inscrição nº 105 - Expositor Externo
 Proponente  :  Fábio Henrique de Souza - inscrição nº 111 - Expositor Externo
 Proponente  :  Marcelo Batista - inscrição nº 112 - Expositor Externo
 Proponente  :  Regina Studach Kaid - inscrição nº 114 - Expositor Externo
 Proponente  :  Regina Almeida Fachini - inscrição nº 117 - Expositor Externo
 Proponente  :  Maria Irene Lopes Barbieri - inscrição nº 120 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Adriana de Oliveira Pereira - inscrição nº 123 - Expositor Externo
 Proponente  :  Geraldo Alves - inscrição nº 124 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Luciamar Freires da Silva - inscrição nº 125 - Expositor Externo
 Proponente  :  Edmundo Maria Van Vliet - inscrição nº 126 - Expositor Externo
 Proponente  :  Silvana Santana Ferreira - inscrição nº 128 - Expositor Externo
 Proponente  :  Sandra Regina da Silva Sakaue - inscrição nº 129 - Expositor Externo
 Proponente  :  Kátia Oliveira de Carvalho - inscrição nº 135 - Expositor Externo
 Proponente  :  Maria Aparecida Ferreira da Silva Sápio - inscrição nº 136 - Expositor 
Externo
 Proponente  :  Larissa Evellyn Camargo Teixeira 40252917898 - inscrição nº 149 - 
Expositor Externo
 Proponente  :  Queila Muniz Leal - inscrição nº 150 - Expositor Externo
 Proponente  :  Célia de Souza Catalano - inscrição nº 152 - Expositor Externo
 Proponente  :  Sílvia Barbosa Nunes - inscrição nº 153 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Maria Conceição Romualdo - inscrição nº 155 - Expositor Visitante em 
2021
 Proponente  :  Valéria de Vasconcellos Leal - inscrição nº 157 - Expositor Externo
 Proponente  :  Edimara Jorge Gimenes - inscrição nº 158 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Flávia Amaral Granato - inscrição nº 159 - Expositor Externo
 Proponente  :  Creonice da Silva Santos - inscrição nº 161 - Expositor Externo
 Proponente  :  Dorvani Lazara Filgueira - inscrição nº 163 - Expositor Externo
 Proponente  :  Gerson Wagner Amaral Correa - inscrição nº 164 - Expositor Externo
 Proponente  :  Aparecida de Lourdes Evaristo - inscrição nº 165 - Expositor Perma-
nente
 Proponente  :  Maria Lúcia Pressatto Fernandes - inscrição nº 169 - Expositor Externo



8 Campinas, sexta-feira, 12 de novembro de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

 Proponente  :  Keli Cristina Bueno Bonifácio - inscrição nº 171 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Manoel Plácido Rocha de Araújo Sousa - inscrição nº 172 - Expositor 
Visitante em 2021
 Proponente  :  Maria Aparecida Ghezzi de Araújo - inscrição nº 173 - Expositor Per-
manente
 Proponente  :  Aparecida Fátima Romano de Almeida - inscrição nº 174 - Expositor 
Permanente
 Proponente  :  Anita Barbosa Justino - inscrição nº 175 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Joseane Aparecida de Oliveira Lipiano - inscrição nº 176 - Expositor 
Externo
 Proponente  :  Roselei dos Reis Ribeiro - inscrição nº 177 - Expositor Visitante em 
2021
 Proponente  :  Ana Cristina Rizzo 11940044820 - inscrição nº 178 - Expositor Perma-
nente
 Proponente  :  Monica Isa Oliveira Braga - inscrição nº 179 - Expositor Visitante em 
2021
 Proponente  :  Thatiane Calegare de Oliveira - inscrição nº 180 - Expositor Externo
 Proponente  :  Zilma de Fátima Pereira da Silva - inscrição nº 181 - Expositor Perma-
nente
 Proponente  :  Andréa Cristina Rangel da Paz - inscrição nº 182 - Expositor Externo
 Proponente  :  Sandra Aparecida de Paula Cairos - inscrição nº 183 - Expositor Visi-
tante em 2021
 Proponente  :  Maria Cícera de Almeida - inscrição nº 184 - Expositor Visitante em 
2021
 Proponente  :  Rosemeire Malveira - inscrição nº 186 - Expositor Externo
 Proponente  :  Maria Natália Soares Pereira - inscrição nº 188 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Ronaldo Buzioli - inscrição nº 189 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Kátia Adriana Messina - inscrição nº 191 - Expositor Externo
 Proponente  :  Rinaldo Borges - inscrição nº 193 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Pedro Tozzeto Neto - inscrição nº 196 - Expositor Externo
 Proponente  :  Walkiria silveira Alves Rodrigues - inscrição nº 197 - Expositor Externo
 Proponente  :  Mariana de Oliveira Prates Galhianne - inscrição nº 198 - Expositor 
Externo
 Proponente  :  Ellen de Oliveira Pinto - inscrição nº 199 - Expositor Externo
 Proponente  :  Maria da Aparecida Alves Pereira - inscrição nº 200 - Expositor Per-
manente
 Proponente  :  Cristian Lee Puche Politto - inscrição nº 201 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Fabiola Andréa Nogueiras Quezada - inscrição nº 203 - Expositor Ex-
terno
 Proponente  :  Silvania Cristina Bento - inscrição nº 204 - Expositor Externo
 Proponente  :  Rosana Domingues Torres dos Santos - inscrição nº 205 - Expositor 
Externo
 Proponente  :  Eduardo Cavalheiro - inscrição nº 206 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Lilian Vieira Brescansin - inscrição nº 209 - Expositor Externo
 Proponente  :  Beatriz Funari Chrestan - inscrição nº 210 - Expositor Externo
 Proponente  :  Heloisa Cristina de Oliveira de Camargo - inscrição nº 211 - Expositor 
Externo
 Proponente  :  Ana Lúcia Pinto - inscrição nº 212 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Leila de Fatima Puche da Costa - inscrição nº 214 - Expositor Perma-
nente
 Proponente  :  Renata Nogueira - inscrição nº 215 - Expositor Externo
 Proponente  :  Renata Archina de Almeida - inscrição nº 217 - Expositor Externo
 Proponente  :  Mariana Musselli Pallaro 41307783821 - inscrição nº 218 - Expositor 
Externo
 Proponente  :  Maria Isabel Fassio de Freitas - inscrição nº 220 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Willian Alipio Pereira - inscrição nº 221 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Julieta Ketty Rengel de Manzano - inscrição nº 225 - Expositor Perma-
nente
 Proponente  :  Tania Maria Rangel Vieira Valim - inscrição nº 226 - Expositor Externo
 Proponente  :  Valder Tertuliano de Lima - inscrição nº 227 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Rita de Cassia Maran Garcia de Oliveira - inscrição nº 229 - Expositor 
Visitante em 2021
 Proponente  :  Julio Augusto Copa - inscrição nº 230 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Gabriel Luiz Augusto - inscrição nº 231 - Expositor Externo
 Proponente  :  Joana Pagano Penteado - inscrição nº 234 - Expositor Externo
 Proponente  :  Helder Rigonatto Vechi - inscrição nº 235 - Expositor Externo
 P  roponente  :  Adriana Regina Nunes - inscrição nº 237 - Expositor Externo
 Proponente  :  Helder Thiago Lacerda Kawabata 39816935821 - inscrição nº 239 - Ex-
positor Externo
 Proponente  :  Marisa Olivera de Jesus - inscrição nº 243 - Expositor Externo
 Proponente  :  Bianca Choeire de Proença - inscrição nº 244 - Expositor Externo
 Proponente  :  Mônica Agos Fernandes - inscrição nº 245 - Expositor Externo
 Proponente  :  Luciana Juliani Spina - inscrição nº 247 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Pedro Henrique Pompeu Licas - inscrição nº 248 - Expositor Externo
 Proponente  :  Andrea Branciaroli - inscrição nº 249 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Adriana Severo Evangelista 24797369892 - inscrição nº 250 - Expositor 
Permanente
 Proponente  :  Hélio Soares Júnior - inscrição nº 251 - Expositor Externo
 Proponente  :  Dayane Monção Nonato - inscrição nº 252 - Expositor Externo
 P  roponente  :  Claudia Elaine Ruiz - inscrição nº 253 - Expositor Visitante em 2021
 Proponente  :  Sueli Aparecida Soldeira - inscrição nº 255 - Expositor Permanente
 P  roponente  :  Vilma Reggiani - inscrição nº 257 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Ana Carolina dos Santos Souza - inscrição nº 258 - expositor externo
 Proponente  :  Marina Mariano - inscrição nº 264 - Expositor Externo
 Proponente  :  Marilene Santana de Carvalho - inscrição nº 266 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Ana Cláudia Bahia Wutke - inscrição nº 268 - Expositor Externo
 Proponente  :  Osmar Balducci - inscrição nº 271 - Expositor Externo
 Proponente  :  Marilene Cabral - inscrição nº 273 - Expositor Externo
 Proponente  :  Kátia Simone Reolon - inscrição nº 275 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Maria Luiza Domingues Coppola - inscrição nº 277 - Expositor Externo
 Proponente  :  Priscila Santos de Oliveira - inscrição nº 278 - Expositor Externo
 Proponente  :  Fernanda de Andrade Teixeira - inscrição nº 280 - Expositor Externo
 Proponente  :  Daniela Renata dos Santos Vilela - inscrição nº 281 - Expositor Externo
 Proponente  :  Edna Alves Andrade - inscrição nº 283 - Expositor Externo
 Proponente  :  Euza dos Santos Fonseca de Oliveira - inscrição nº 284 - Expositor Per-
manente
 Proponente  :  Carlos Humberto de Oliveira Osso - inscrição nº 285 - Expositor Externo
 Proponente  :  Francienne Rodrigues Martins - inscrição nº 286 - Expositor Externo
 Proponente  :  Valéria de Souza Massinatore Zancan - inscrição nº 287 - Expositor 
Externo

 Proponente  :  Isabel Cristina Campassi Palermo Venturini - inscrição nº 288 - Expo-
sitor Permanente
 Proponente  :  Iacy Nogueira Olivetto 31938188870 - inscrição nº 296 - Expositor Ex-
terno
 Proponente  :  Maria Cristina de Brito - inscrição nº 298 - Expositor Externo
 Proponente  :  Jéssica Gabriele de Oliveira - inscrição nº 301 - Expositor Externo
 Proponente  :  Sheila de Andrade - inscrição nº 303 - Expositor Externo
 Proponente  :  Débora Cristina Collicini da Cunha - inscrição nº 304 - expositor externo
 Proponente  :  Deise Dias Fahl 04095074825 - inscrição nº 305 - Expositor Externo
 Proponente  :  Kennia Fonseca Persson da Silva 34538394807 - inscrição nº 306 - Ex-
positor Externo
 Proponente  :  Conceição aparecida Gonçalves - inscrição nº 309 - Expositor Perma-
nente
 Proponente  :  Carla Daniela da Rocha Oliveira de Moraes - inscrição nº 310 - Expo-
sitor Permanente
 Proponente  :  Júlia Oliveira Fracarolli 44343668827 - inscrição nº 311 - Expositor 
Externo
 Proponente  :  Valdemar Correia de Araújo - inscrição nº 312 - Expositor Permanente
 Proponente  :  Ricardo Alexandre da Silva 27148765870 - inscrição nº 313 - Expositor 
Externo

 2  ) INABILITAR  os seguintes proponentes:

 Proponente  :  Cinzia Oliveira Luchesi 93030703649 - inscrição nº 02
 Não apresentou: 
 - 3.1.1. proponente realizou inscrição como participante permanente da Feira Cultural 
da “Praça Imprensa Fluminense”, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou consulta com data desatualizada;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Milena de Grazia Henrique Pereira - inscrição nº 09
 Não apresentou: 
 - 3.1.1. proponente realizou inscrição como participante permanente da Feira Cultural 
da “Praça Imprensa Fluminense”, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou arquivo vazio;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
arquivo vazio;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Palmira Helena Ramos - inscrição nº 10
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Madalena Caetano Pacheco da Costa - inscrição nº 17
 Não apresentou: 
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
proponente enviou apenas 01 foto.

 Proponente  :  Douglas Amaral Barbosa - inscrição nº 18
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
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Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou consulta em nome de outra pessoa;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Mariana Maciel 40093406819 - inscrição nº 19
 Não apresentou: 
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou o certifi cado MEI e não a consulta.

 Proponente  :  Simone Martins Pereira - inscrição nº 20
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão de CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Anamila dos Santos - inscrição nº 21
 Não apresentou: 
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta.

 Proponente  :  Adriana Souza Machado - inscrição nº 23
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Rosiléia Pereira Amaro Souza - inscrição nº 25
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
proponente enviou apenas 01 foto.

 Proponente  :  Maria das Neves Silva - inscrição nº 26
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto.

 Proponente  :  Roselaine Dantas Demucci - inscrição nº 27
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Fernanda Elissa Zarpelon 27986237821 - inscrição nº 38
 Não apresentou: 

 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou a consulta com data desatualizada;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Janaina da Silva Aligoro - inscrição nº 39
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Kátia Regina Félix de Britto - inscrição nº 46
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Bianca Almeida Mendes - inscrição nº 47
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Nívea Cristina Lepschis - inscrição nº 50
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto.

 Proponente  :  Jéssica Freitas de Lima - inscrição nº 51
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Renata de Arruda Pereira - inscrição nº 52
 Não apresentou: 
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo ilegível;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
proponente enviou apenas 01 foto.

 Proponente  :  Sonia Damiano Corsi Barbim - inscrição nº 55
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta sem data.

 Proponente  :  Alinne Alcantil Feliciano Lima - inscrição nº 56
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
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 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Joyce Santos do Nascimento Reis - inscrição nº 58
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta incom-
pleta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Alessandra Silva Dias - inscrição nº 60
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG não enviou a 
consulta;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente não enviou a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante sem data;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Kelsibele Alves Farias 25513432838 - inscrição nº 67
 Não apresentou: 
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
vazio.

 Proponente  :  Marjorie Sayuri Taciro Moreira - inscrição nº 71
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Karen Aparecida de Mello 35075113800 - inscrição nº 76
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou o arquivo com data desatualizada.
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
arquivo que solicita senha;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Márcia Aparecida Rogato Viotto - inscrição nº 77
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 

enviou a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Simone de Cássia Zarpellon - inscrição nº 80
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Mara Jenny Francisco da Silva - inscrição nº 81
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Sara Janaina Barbosa - inscrição nº 84
 Não apresentou: 
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
arquivo vazio.

 Proponente  :  Jussara Teodoro Rabi - inscrição nº 85
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto.

 Proponente  :  João Carlos de Lima - inscrição nº 86
 Não apresentou: 
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Gisele Cabral Ferreira - inscrição nº 88
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Anna Lúcia de Campos Faria Gualtieri 32113140837 - inscrição nº 91
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
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da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou o Certifi cado MEI e não enviou a consulta,
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Márcia Nora Costa Rotondaro - inscrição nº 93
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta.

 Proponente  :  Caroline Gimenes Arévalo 33240354810 - inscrição nº 94
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou o Certifi cado MEI e não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Carlos de Souza Tavares - inscrição nº 95
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante com endereço diferente da inscrição.
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Ricardo Vieira - inscrição nº 99
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Kátia Regina Ferreira de Freitas - inscrição nº 102
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou outro documento e 
não enviou a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou RG 
e não o comprovante;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Márcio Rodrigo Pereira 22079743830 - inscrição nº 103
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-

zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Elaine Tonussi - inscrição nº 106
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Eliana Assencio de Souza - inscrição nº 107
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Cristiane dos Santos - inscrição nº 108
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante com data desatualizada;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Mateus dos Santos - inscrição nº 109
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta com data 
desatualizada;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante com data desatualizada;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Zulinar Vieira Fonseca - inscrição nº 110
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta.

 Proponente  :  Ana Beatriz de Paula Fracaro Francisco - inscrição nº 113
 Não apresentou: 
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Thiago Augusto Guelber - inscrição nº 115
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Nádia Aparecida Gonçalves Lanza - inscrição nº 118
 Não apresentou: 
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
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comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, proponente não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
proponente não enviou.

 Proponente  :  Déborah Hitter Spigariol - inscrição nº 119
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Márcio Botelho Pereira - inscrição nº 121 
 Não apresentou: 
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta.

 Proponente  :  Márcia de Oliveira - inscrição nº 122
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Diohny Corrêa Andrade - inscrição nº 127
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta sem data;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Viviane Cristina de Deus Nequiz - inscrição nº 130
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Adriana Pinto dos Santos - inscrição nº 131
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante com data desatualizada;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Patricia Helena Cardoso dos Santos - inscrição nº 132
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 

a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Fabiana Aparecida Batista Metran - inscrição nº 133
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Yasmin Monique da Silva - inscrição nº 134
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta.
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante com endereço diferente da inscrição.
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Juliana Bedotti Bestetti - inscrição nº 137
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou a consulta com data desatualizada.
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante com data desatualizada;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Andresa Fernandes do Nascimento - inscrição nº 138
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Cristiane de Oliveira Prado - inscrição nº 140
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Cátia Maria de Paula Cardoso - inscrição nº 141
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 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Luana Beatriz Pereira Rossi - inscrição nº 142
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto e ilegível;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Keli Cristina Marques de Oliveira Santos - inscrição nº 143
 Não apresentou: 
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante com data desatualizada.

 Proponente  :  Bárbara Vargas Neves - inscrição nº 144
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Maria Analia Oliveira Parente - inscrição nº 145
 Não apresentou: 
 - 3.1.1. proponente realizou inscrição como participante permanente da Feira Cultural 
da “Praça Imprensa Fluminense”, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG de outra pessoa;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG de outra pessoa 
e não enviou a consulta;
 - 4.9.6. número da credencial/barraca para os expositores permanentes, proponente 
não informou número correto;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Roney Parente Lopes - inscrição nº 146
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG de outra pessoa;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG de outra pessoa 
e não enviou a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Sueli de Fátima Rodrigues Lopes - inscrição nº 147
 Não apresentou: 
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 

originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Gianny Aparecida Moreira Restani - inscrição nº 148
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante com data desatualizada;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Denise de Abreu Husemann - inscrição nº 151
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta com data 
desatualizada;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante sem data.

 Proponente  :  Marcos Alexandre Balbino Parra - inscrição nº 166
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Simone Noronha de Toledo Cardoso - inscrição nº 167
 Não apresentou: 
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto.

 Proponente  :  Marli Aparecida do Monte - inscrição nº 168
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou a consulta do CPF e não do CNPJ;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Cristiane Carla Montequezi - inscrição nº 170
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Douglas Alberto Pires da Silva - inscrição nº 185
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 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Giselda Maria Trevisoli - inscrição nº 192
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante com data desatualizada;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Silvacy Alves Kawashima de Matos - inscrição nº 194
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou o certifi cado MEI e não o comprovante do CNPJ;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Isadora Alves - inscrição nº 195
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Anselmo de Oliveira - inscrição nº 202
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Cristiane Machado Cunha - inscrição nº 208
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta sem data;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 

não enviou.

 Proponente  :  Mariana Regina Nunes de Campos - inscrição nº 213
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleto;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e 
não enviou a consulta;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou o comprovante do CNPJ com data desatualizada;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Alice Prata Coelho - inscrição nº 216
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Silmara Maiolini Staconi - inscrição nº 219
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Maria Auxiliadora Micheli Thomaz da Silva - inscrição nº 222
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta incom-
pleta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Jane Elza Marsoti - inscrição nº 223
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Angela Maria Fiorin - inscrição nº 224
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta.

 Proponente  :  Lourdes Jacqueline Rengel Tellez - inscrição nº 228
 Não apresentou: 
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante com data desatualizada.
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 Proponente  :  Roberta Silvia Jacyntho - inscrição nº 233
 Não apresentou: 
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou consulta com data desatualizada;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante com endereço diferente da inscrição.

 Proponente  :  Victória Cirila Aranda de Uwcayta - inscrição nº 236
 Não apresentou: 
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 P  roponente  :  Giovanna Lissa Fernandes Nascimento - inscrição nº 238
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente não enviou consulta correta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Humberto Eduardo Castro Pardo - inscrição nº 240
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 P  roponente  :  Edna de Oliveira Nepomuceno - inscrição nº 241
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Daniela Andrino de Azevedo- inscrição nº 259
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou documento ilegível;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Denise Marta Roque - inscrição nº 261
 Não apresentou: 
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante sem data.

 Proponente  :  Rosalia Del Carmen Baraybar Retamal - inscrição nº 262
 Não apresentou: 
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou documento incompleto;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 

comprovante em seu nome.

 P  roponente  :  Juliana Biondi de Sylos Mello e Souza - inscrição nº 263
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta com data 
desatualizada;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 P  roponente  :  Larissa R Pestana - inscrição nº 265
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Natália Cristina de Paula Oliveira - inscrição nº 267
 Não apresentou: 
 - 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazen-
da.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso de pessoa 
jurídica, proponente enviou comprovante sem data;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante sem data.

 Proponente  :  Marisa Franco - inscrição nº 269
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Alessandra Pereira dos Santos - inscrição nº 270
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH ilegível;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Dâmaris Dama da Costa Faccio - inscrição nº 272
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Ellen Beatriz Ramos 27460694827 - inscrição nº 274
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
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 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Carla Russo Rodrigues - inscrição nº 276
 Não apresentou: 
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Luciana Oliveira Sartori - inscrição nº 279
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Sueleni Vieira Tenório Rampazzo - inscrição nº 282
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Luiz Claudio Parolari Duarte - inscrição nº 289
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Vera Lúcia Pomin Massucato - inscrição nº 290
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Jaqueline Roma - inscrição nº 291
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto e com data desatualizada;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Tamara Thais Dornelas Gerin - inscrição nº 292
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a 
consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante conforme solicitado.

 Proponente  :  Maria de Fátima Militão - inscrição nº 293
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 

de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Mary Regina Godoy Ribeiro da Silva - inscrição nº 295
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.1. documento ofi cial de identifi cação com fotografi a, reconhecido pela legisla-
ção brasileira, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da reali-
zação do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, 
não enviou.

 Proponente  :  Raphael Araújo de Andrade 39703764835 - inscrição nº 297
 Não apresentou: 
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto.

 Proponente  :  Rogéria Vitória Franco - inscrição nº 299
 Não apresentou: 
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente enviou 
comprovante incompleto e com data desatualizada.

 Proponente  :  Maria Aparecida Silva Bandeira Pereira 22304829805 - inscrição nº 302
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da realização 
do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

 Proponente  :  Elisabete Cristiane da Silva Santos - inscrição nº 307
 Não apresentou: 
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não 
enviou a consulta;
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Sandra Regina Rodrigues Ribeiro - inscrição nº 308
 Não apresentou: 
 - 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento 
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência 
originária de instituições fi nanceiras públicas ou privadas e contratos de locação em 
vigor, desde que em nome do inscrito, no caso de pessoa física, proponente não enviou 
comprovante em seu nome.

 Proponente  :  Franciane Pagano Vieira - inscrição nº 314
 Não apresentou: 
 -  3.1.2. proponente realizou inscrição como expositor visitante que tenha participado 
da Feira Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
 - 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Físi-
ca - CPF, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos/cpf/consultasituacao/
 consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou 
a consulta;
 - 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do 
produto ou do serviço comercializado, não enviou;
 - 4.10.2. documentação fotográfi ca do processo de produção do produto ou da realização 
do serviço, com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.
 

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
 COMISSÃO ORGANIZADORA   

 EROS DE MARCONSINI E VIZEL 
 MEMBRO 

 MILENE CRISTINA DOS SANTOS ALVES 
 MEMBRO 

 SANDRA REGINA PERES 
 MEMBRO 
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 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021 
  

  Processo Administrativo SEI:  PMC. 2021.00066543-31
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
 Fundamento Legal:  Decreto Municipal 11.063, de 30 de dezembro de 1992 e Lei 
Municipal 15.516, de 07 de novembro de 2017

 O Município de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
torna público a presente chamada pública com o objetivo de selecionar propostas de 
espetáculos teatrais para a Campanha de Popularização do Teatro em Campinas 2022, 
a ser realizada de 08 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, no Teatro Municipal “José 
de Castro Mendes”.
 1. DOS OBJETIVOS 
 1.1.  São objetivos deste edital de chamada pública:
 1.1.1.  promover o acesso da população aos teatros municipais;
 1.1.2.  divulgar as produções culturais da cidade;
 1.1.3.  criar alternativas para os meses de janeiro, fevereiro e julho, considerados meses 
de baixa temporada teatral;
 1.1.4.  democratizar a participação de grupos teatrais na Campanha de Popularização 
do Teatro em Campinas;
 1.1.5.  garantir o alinhamento da gestão do agendamento de uso às diretrizes e objeti-
vos da Política Municipal de Cultura, estabelecida pela Lei Municipal 12.356 de 10 
de setembro de 2005 e o cumprimento da Lei Municipal 15.516, de 07 de novembro 
de 2017;
 1.1.6.  garantir a impessoalidade, a publicidade, a transparência e a legalidade na es-
colha das propostas que pleiteiem a participação na Campanha de Popularização do 
Teatro em Campinas 2022.
 2. DO OBJETO 
 2.1.  A presente chamada pública destina-se a selecionar espetáculos de companhias e 
grupos profi ssionais das artes cênicas para a Campanha de Popularização do Teatro em 
Campinas 2022, a ser realizada de 08 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, no Teatro 
Municipal “José de Castro Mendes”.
 2.2.  O valor dos ingressos, por espetáculo, será de:
 2.2.1.  R$20,00 (vinte reais) a entrada inteira;
 2.2.2.  R$10,00 (dez reais) a meia-entrada.
 2.3.  O benefício da meia-entrada será estendido às demais pessoas, além daquelas 
previstas na Lei Federal 12.852, de 05 de agosto de 2013 e na Lei Federal 12.933, de 
26 de dezembro de 2013 quando:
 2.3.1.  a compra do ingresso for feita antecipadamente até o dia anterior ao da realiza-
ção do espetáculo;
 2.3.2.  houver apresentação de fl ayer impresso ou digital, no ato da compra;
 2.3.3.  a compra for feita por grupos com mais de 4 (quatro) pessoas;
 2.4.  O benefício previsto no subitem 2.3 não é cumulativo com outros benefícios, 
nos termos do que prevê o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Federal 12.933, de 26 de 
dezembro de 2013 e o parágrafo 1º do artigo 7º do Decreto Federal 8.537, de 05 de 
outubro de 2015.
 3. DAS CATEGORIAS TEATRAIS 
 3.1.  Os PROPONENTES poderão, conforme dispõe o inciso I do artigo 3º do Decreto 
Municipal 11.063, de 30 de dezembro de 1992 e o artigo 3º da Lei Municipal 15.516, 
de 07 de novembro de 2017, e objetivando o fomento ao teatro amador e estudantil, 
inscrever propostas para as apresentações teatrais, nas seguintes categorias:
 3.1.1.  Teatro Profi ssional Adulto;
 3.1.2.  Teatro Profi ssional Infantil;
 3.1.3.  Teatro Amador Adulto;
 3.1.4.  Teatro Amador Infantil;
 3.1.5.  Teatro Estudantil Adulto;
 3.1.6.  Teatro Estudantil Infantil.
 3.2.  Consideram-se, para os fi ns deste edital:
 3.2.1.  profi ssionais: as companhias e grupos que tenham, pelo menos, 70% (setenta 
por cento) de seus integrantes com registro na Superintendência Regional do Trabalho 
- SRT (antiga Delegacia Regional do Trabalho - DRT) do Ministério da Economia, nos 
termos do que determina o artigo 6º da Lei Federal 6.533, de 24 de maio de 1978 ou 
em entidade de classe equivalente ou, ainda, conselho de classe;
 3.2.2.  amadoras: as companhias e grupos formados por integrantes que fazem teatro 
por amor a esta forma de expressão cultural, sem dela tirar proveito econômico ou 
revertendo seu lucro para cobertura de gastos para custeio do próprio grupo e que têm 
outras atividades profi ssionais para prover seu sustento;
 3.2.3.  estudantis: as companhias e grupos formados por alunos vinculados a uma ins-
tituição de ensino de formação em teatro.
 4. DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 
 4.1.  A infraestrutura disponível do Teatro Municipal “José de Castro Mendes” para 
a realização da Campanha de Popularização do Teatro em Campinas 2022 consta do 
Anexo I deste edital.
 4.2.  O PROPONENTE selecionado poderá, a seu critério, instalar equipamentos infra-
estruturais adicionais caso o espetáculo assim o exija.
 4.2.1.  A necessidade de instalação e respectivos equipamentos adicionais deverão 
constar na proposta.
 4.2.2.  As despesas com a contratação, instalação e manuseio dos equipamentos adicio-
nais fi carão por conta do PROPONENTE selecionado.
 5. DO AGENDAMENTO 
 5.1.  Os espetáculos selecionados serão apresentados no Teatro Municipal “José de 
Castro Mendes”, no período de 08 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020.
 5.1.1.  Os espetáculos acontecerão:
 5.1.1.1.  adulto:
 5.1.1.1.1.  quinta-feira, às 20 h;
 5.1.1.1.2.  sexta-feira e sábado, às 21 h;
 5.1.1.1.3.  domingo às 19 h.
 5.1.1.2.  infantil:
 5.1.1.2.1.  sexta-feira a domingo, às 15 h;
 5.2.  O agendamento dos espetáculos considerará as categorias teatrais, da seguinte 
forma:
 5.2.1.  Teatro Profi ssional Adulto e Infantil: cessão de 1 (uma) a 2 (duas) datas conse-
cutivas de apresentação por categoria;
 5.2.2.  Teatro Amador Adulto e Infantil: cessão de 1 (uma) data de apresentação por 
categoria;
 5.2.3.  Teatro Estudantil Adulto e Infantil: cessão de 1 (uma) data der apresentação 
por categoria.
 5.3.  O PROPONENTE poderá indicar até três opções de datas ou períodos, conforme 
o caso, de sua preferência para apresentação, de 08 de janeiro a 06 de fevereiro de 
2022, com, exceção das segundas-feiras, terças-feiras e quartas-feiras, consideradas 

dias de folga dos servidores do Teatro Municipal “José de Castro Mendes”, fi cando a 
critério da Comissão Organizadora sua defi nição.
 5.3.1.  As montagens das apresentações terão início a partir das 8h e serão compartilha-
das com outros espetáculos que ocorram no mesmo dia.
 5.4.  As datas agendadas estarão sujeitas a alterações, mediante prévio aviso, a critério 
da Comissão Organizadora, exclusivamente no caso de necessidade urgente de manu-
tenção e obras eventualmente necessárias e que impeçam o uso do Teatro Municipal 
“José de Castro Mendes”.
 5.4.1.  Os PROPONENTES anuem a esta alteração de agendamento no ato da inscri-
ção. 
 6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 6.1.  Poderão se inscrever para participar da Campanha Municipal de Popularização do 
Teatro em Campinas 2022:
 6.1.1.  as pessoas físicas individuais e representantes de grupos e coletivos teatrais;
 6.1.2.  as pessoas jurídicas cujo estatuto ou contrato social seja relacionado à realização 
de espetáculo teatral ou que representem grupos e coletivos teatrais.
 6.2.  A participação de companhias e grupos não profi ssionais fi cará limitada da se-
guinte forma:
 6.2.1.  Teatro Amador Adulto e Teatro Amador Infantil: até 3 (três) selecionados por 
categoria;
 6.2.2.  Teatro Estudantil Adulto e Teatro Estudantil Infantil: até 02 (dois) selecionados 
por categoria.
 6.3.  Não poderão participar:
 6.3.1.  membros da Comissão Administrativa e Organizadora;
 6.3.2.  parentes em até 2º grau, ascendentes, descendentes e colaterais dos membros da 
Comissão Administrativa e Organizadora.
 7. DAS INSCRIÇÕES 
 7.1.  As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no Portal Cultura, em 
http://www.portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais.
 7.2.  O período de inscrição será do dia 12 de novembro a 29 de novembro de 2021, 
totalizando 18 (dezoito) dias corridos.
 7.2.1.  As inscrições se encerrarão às 23h59m do dia 29 de novembro de 2021.
 7.3.  Cada PROPONENTE poderá inscrever 4 (quatro) espetáculos, sendo 2 (dois) 
adultos e 2 (dois) infantis.
 7.4.  No ato da inscrição, os proponentes deverão preencher formulário, contendo o 
seguinte:
 7.4.1.  nome do proponente;
 7.4.2.  nome do projeto;
 7.4.3.  endereço completo;
 7.4.4.  número de telefone fi xo e/ou celular;
 7.4.5.  e-mail;
 7.4.6.  nome do representante legal, com poderes para assinar, no caso de pessoa ju-
rídica;
 7.4.7.  categoria do espetáculo, nos termos do subitem 3.1 deste edital;
 7.4.8.  indicação de até 3 (três) opções de datas ou de períodos, de acordo com o caso, 
de sua preferência, nos termos do subitem 5.3 deste edital;
 7.4.9.  No ato do preenchimento do formulário on line previsto no item 7.4, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos em formato PDF:
 7.4.9.1.  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 
quando o caso, a ser obtido no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/
PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp;
 7.4.9.2.  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF, quan-
do o caso, a ser obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp;
 7.4.9.3.  documento ofi cial de identifi cação reconhecido pela legislação brasileira, no 
caso de pessoa física;
 7.4.9.4.  matérias de imprensa sobre trabalhos dos artistas, grupo ou coletivo e profi s-
sionais envolvidos no espetáculo, se houver;
 7.4.9.5.  currículo de cada um dos integrantes relacionados na fi cha técnica, relatando 
a trajetória profi ssional e trabalhos realizados dos artistas e demais profi ssionais en-
volvidos no espetáculo;
 7.4.9.6.  projeto, de acordo a modalidade pretendida, conforme modelo contido no 
Anexo II.
 7.4.9.7.  link de vídeo integral ou, na impossibilidade, de teaser do espetáculo, não 
necessitando ser vídeo profi ssional;
 7.4.9.7.1.  Caso o espetáculo seja inédito, poderá ser vídeo integral ou teaser do ensaio 
ou de outra produção do artista, grupo ou coletivo.
 7.4.9.8.  As permissões de compartilhamento do link mencionado no subitem 7.4.9.7 
deste edital devem possibilitar o acesso das Comissões Administrativa e Organiza-
dora.
 7.5.  Os projetos devem estar adequados ao Teatro Municipal “José de Castro Mendes”, 
sob pena de desclassifi cação e/ou cancelamento do agendamento de uso do espaço.
 7.6.  É de responsabilidade exclusiva do proponente a falha no envio da inscrição on 
line no site do edital, em decorrência de problemas ocasionados por excesso do ta-
manho dos anexos, da capacidade de seu provedor, conexão, hardware, congestiona-
mento de dados, envio de arquivos corrompidos ou em formato não aceito pelo site, 
entre outros.
 7.6.1.  Em caso de falha no portal que impeça o seu correto funcionamento por mais de 
8h consecutivas nas 12h que antecedem o fi nal das inscrições, o prazo de inscrições 
será prorrogado em um e, no máximo, dois dias, a critério da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo , cuja ocorrência será comunicada no próprio portal de inscrições.
 7.7.  Ao término da inscrição, o PROPONENTE receberá um e-mail da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo confi rmando sua inscrição.
 8. DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA 
 8.1.  A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo nomeará os integrantes da Comissão 
Administrativa por meio de ato publicado no Diário Ofi cial do Município de Campi-
nas até a data de publicação deste Edital.
 8.2.  A Comissão Administrativa será constituída por 3 (três) servidores da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo e terá as seguintes atribuições:
 8.2.1.  acompanhar o processo de inscrição;
 8.2.2.  conferir e analisar a documentação dos proponentes, na Fase da inscrição, pre-
vista no item 7 deste Edital;
 8.2.3.  disponibilizar os arquivos contendo os dados dos inscritos para a Comissão 
Organizadora estabelecida no item 9 deste Regulamento;
 8.2.4.  responsabilizar-se pela publicação, no Diário Ofi cial do Município de Campi-
nas, de todos os seus atos, dos atos praticados pela Comissão Organizadora e decisões 
das autoridades relativas a este Edital;
 8.2.5.  acompanhar o cumprimento deste Edital no decorrer das Fase;
 8.2.6.  efetuar todos os demais procedimentos administrativos decorrentes deste Edital.

 9. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
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 9.1.  A Comissão Organizadora será formada de acordo com o que dispõe o parágrafo 
1º do artigo 4º da Lei Municipal 15.516, de 07 de novembro de 2017, sendo nomeada 
por ato da Secretária Municipal de Cultura e Turismo e publicado no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas, até a data de publicação deste edital.
 10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 10.1.  A Comissão Organizadora selecionará os projetos de acordo com os seguintes 
critérios, obedecendo o que dispõe o artigo 5º da Lei Municipal 15.516, de 07 de 
novembro de 2017:
 10.1.1.  adequação à campanha, ao espaço e à data disponível;
 10.1.2.  relevância do espetáculo no escopo da programação cultural do município;
 10.1.3.  originalidade;
 10.1.4.  excelência artística ou de produção do espetáculo;
 10.1.5.  relevância do espetáculo no desenvolvimento da linguagem artística ou do 
campo de conhecimento.
 10.2.  Para cada critério avaliado, será atribuída nota de um a cinco inteiros, sem casas 
decimais, que, somados, constituirão a nota classifi catória do evento.
 11. DAS FASES DO EDITAL 
 11.1.  Fase de Habilitação: consiste na análise, pela Comissão Administrativa, dos do-
cumentos apresentados no ato da inscrição, nos termos do item 7 deste Edital, de 
caráter eliminatório;
 11.2.  Fase de Seleção: consiste na avalição dos documentos apresentados pelo propo-
nente, pela Comissão Organizadora, de acordo com os critérios de seleção presentes 
no item 10 deste Edital, de caráter classifi catório e eliminatório.
 12. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 12.1.  As inscrições serão submetidas à análise da Comissão Administrativa, que veri-
fi cará o atendimento às condições estabelecidas no item 7 deste Edital.
 12.2.  Após a análise, a Comissão Administrativa admitirá o saneamento de falhas na 
inscrição sendo aberto o prazo de 2 (dois) dias úteis para isto, contados a partir da data 
de publicação de relatório da Comissão Administrativa no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas.
 12.2.1.  O saneamento de falhas previsto ni item 12.2 acima será feito por meio do 
Portal Cultura, em http://www.portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais.
 12.3.  Terminado o prazo, serão declarados os PROPONENTES habilitados e inabili-
tados, por meio de publicação no Diário Ofi cial do Município de Campinas, com as 
devidas justifi cativas.
 13. DA FASE DE SELEÇÃO 
 13.1.  A Comissão Organizadora fará análise de cada proposta habilitada, atribuindo 
notas, de acordo com os critérios estabelecidos no item 10 deste edital.
 13.2.  Serão desclassifi cados os espetáculos cuja pontuação corresponda a 20% (vinte 
por cento) da nota máxima, ou seja, 25 (vinte e cinco) pontos.
 13.3.  Do total de espetáculos selecionados, no mínimo 60% (sessenta por cento) deve-
rão ser da Região Metropolitana de Campinas (RMC).
 13.3.1.  Caso não haja número sufi ciente de espetáculos selecionados da RMC, a Co-
missão Organizadora poderá ampliar a porcentagem de selecionados fora da RMC.
 13.4.  Serão selecionados até 3 (três) espetáculos nas categorias Teatro Amador Adul-
to e Teatro Amador Infantil e até 2 (dois) espetáculos na categoria Teatro Estudantil 
Adulto e Teatro Estudantil Infantil.
 13.4.1.  Caso não haja número sufi ciente de espetáculos selecionados nas categorias 
Teatro Amador Adulto, Teatro Amador Infantil, Teatro Estudantil Adulto e Teatro Es-
tudantil Infantil, a Comissão Organizadora poderá ampliar o número de espetáculos 
nas categorias Teatro Profi ssional Adulto e Teatro Profi ssional Infantil, cabendo, tam-
bém, o inverso.
 13.5.  Em caso de empate, o critério de desempate será o seguinte, pela ordem:
 13.5.1.  maior pontuação obtida no critério “adequação à campanha, ao espaço e à data 
disponível”;
 13.5.2.  maior pontuação obtida no critério “excelência artística ou de produção do 
espetáculo”;
 13.5.3.  maior pontuação obtida no critério “originalidade”;
 13.5.4.  maior pontuação obtida no critério “relevância do espetáculo no desenvolvi-
mento da linguagem artística ou do campo de conhecimento”;
 13.5.5.  maior pontuação obtida categoria “relevância do espetáculo no escopo da pro-
gramação cultural do município”.
 13.6.  Permanecendo o empate, o desempate será decidido mediante sorteio.
 13.7.  A Comissão Organizadora elaborará relatório contendo os PROPONENTES 
cujas propostas:
 13.7.1.  tenham sido selecionadas, por ordem de classifi cação, as notas, e as respectivas 
datas concedidas;
 13.7.2.  serão suplentes, por ordem de classifi cação e notas, as quais poderão ser con-
templadas, caso haja desistência de algum PROPONENTE selecionado;
 13.7.3.  tenham sido desclassifi cadas, com a devida fundamentação.
 13.8.  Caberá recurso do relatório da Comissão Organizadora, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, a contar da data de publicação no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
 13.8.1.  Os recursos administrativos deverão ser interpostos por meio do Portal Cul-
tura, no endereço www.portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais, mediante petição 
fundamentada, constando a identifi cação do PROPONENTE, dirigida à Secretária 
Municipal de Cultura e Turismo.
 13.8.2.  Interposto o recurso, os demais candidatos serão comunicados, por meio de 
publicação no Diário Ofi cial do Município de Campinas, que poderão impugná-lo no 
prazo de 1 (um) dia útil da data da publicação.
 13.8.3.  O recurso previsto no subitem 13.8 terá efeito suspensivo.
 13.8.4.  O prazo de recurso não se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam 
com vista franqueada ao interessado.
 13.8.5.  Para efeito de contagem de prazos legais serão considerados dias úteis aqueles 
em que houver expediente na Prefeitura Municipal de Campinas.
 13.8.6.  Caberá à Secretária Municipal de Cultura e Turismo dar provimento ou não 
aos recursos interpostos, publicando sua decisão no Diário Ofi cial do Município de 
Campinas.
 13.9.  A Secretária Municipal de Cultura e Tursimo homologará o resultado da chama-
da pública em ato próprio.
 13.10.  A homologação e adjudicação serão publicadas no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas e acostados ao processo administrativo que deu origem a este edital.
 14. DA VISITA TÉCNICA 
 14.1.  O Teatro Municipal “José de Castro Mendes”, órgão da Coordenadoria Depar-
tamental de Teatros e Auditórios - COTEA do Departamento de Cultura da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, convocará os PROPONENTES selecionados para a 
realização de Visita Técnica no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”.
 14.1.1.  A Visita Técnica tem o objetivo de dar a conhecer ao PROPONENTE sele-
cionado todas as condições técnicas do Teatro Municipal “José de Castro Mendes” 
concernentes à realização do espetáculo.
 14.2.  Na Visita Técnica deverão ser entregues pelo PROPONENTE selecionado os 

seguintes documentos:
 14.2.1.  mapa de som: planta/croqui da constituição e disposição de todos os com-
ponentes que formam a sonorização do espetáculo, como caixas acústicas, retornos, 
microfones para voz, microfones para instrumento, microfones ambientes, tomadas e 
demais equipamentos, se for o caso;
 14.2.2.  mapa de luz: planta/croqui da constituição e disposição de todos os componen-
tes que formam a iluminação do espetáculo, tais como projetores, refl etores e demais 
equipamentos, suas especifi cações, como tipo, potência, modelo, acessórios, entre ou-
tros, bem como sua orientação e a zona da cena ou palco que devem iluminar;
 14.2.3.  mapa de palco ou projeto cenográfi co: planta/croqui ou exposição textual da 
caracterização do espaço cênico onde acontecem as ações dos personagens ou mostra 
a disposição de todos os elementos do palco.
 14.3.  Durante a Visita Técnica serão tratadas as seguintes questões técnicas:
 14.3.1.  horário de início e fi nalização da atividade;
 14.3.2.  datas e horários para montagem e desmontagem da estrutura física e realização 
de ensaios;
 14.3.3.  uso de equipamentos sonoros, de iluminação, gerador e fi ação elétrica adi-
cional;
 14.3.4.  outras necessidades técnicas das quais o Teatro Municipal “José de Castro 
Mendes” não disponha.
 14.4.  Na impossibilidade de comparecimento à Visita Técnica:
 14.4.1.  O PROPONENTE deverá encaminhar todos os documentos solicitados no 
item 14.2, considerando como base a estrutura elencada no Anexo I, para o e-mail 
smc.cotea@campinas.sp.gov.br, conforme data de convocação para Visita Técnica.
 15. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DO TER-
MO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
 15.1.  Após a visita técnica os proponentes deverão encaminhar para o e-mail smc.
cotea@campinas.sp.gov.br, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os seguintes documentos:
 15.1.1.  autorização para apresentação da obra expedida:
 15.1.2.  pelo autor, conforme o caso;
 15.1.3.  pela Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT);
 15.1.4.  pelo Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais (ECAD);
 15.1.5.  pela Ordem dos Músicos do Brasil (OMB);
 15.1.6.  por outros órgãos congêneres previstos em lei;
 15.1.7.  recolhimentos das respectivas taxas junto às entidades mencionadas no subi-
tem 15.1 deste edital, se for o caso;
 15.1.8.  comprovante de recolhimento do preço público para utilização da sala, con-
forme, conforme disposto no Regulamento dos Teatros Municipais, estabelecido pelo 
Decreto Municipal 11.063, de 30 de dezembro de 1992 e suas alterações, especialmen-
te as do Decreto Municipal 18.672, de 19 de março de 2015, que atualiza a tabela de 
preços públicos, ou outro que venha a substituí-lo;
 15.1.9.  Declaração de Representação, conforme modelos contidos no Anexo III, Ane-
xo IV, Anexo V e Anexo VI deste edital.
 16. DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
 16.1.  Após o envio da documentação conforme solicita o item 15, os PROPONENTES 
selecionados serão convocados pela COTEA para a assinatura de Termo de Autoriza-
ção de Uso, conforme modelo contido no Anexo VII deste edital.
 16.1.1.  Após a convocação, o PROPONENTE selecionado terá 5 (cinco) dias úteis 
para assinatura do Termo de Autorização de Uso.
 16.2.  Os candidatos suplentes que forem chamados a substituir as propostas dos PRO-
PONENTES selecionados desistentes terão, igualmente, o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, após a convocação feita pela COTEA, para assinar o Termo de Autorização de 
Uso.
 16.3.  Os PROPONENTES selecionados, após assinatura do Termo de Autorização de 
Uso, passam a ser designados  AUTORIZATÁRIO S.
 17. DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE SELECIONADO 
 17.1.  O PROPONENTE selecionado compromete-se a:
 17.1.1.  cumprir integralmente a proposta aprovada;
 17.1.2.  assinar o Termo de Autorização de Uso do Teatro Municipal “José de Castro 
Mendes” no prazo estabelecido por esta chamada pública;
 17.1.3.  seguir as orientações do Chefe do Teatro Municipal “José de Castro Mendes”;
 17.1.4.  assumir quaisquer ônus decorrentes da fi scalização e autuação da SBAT, do 
ECAD, da OMB e de outros órgãos congêneres.
 18. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU-
RISMO 
 18.1.  São obrigações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
 18.1.1.  efetuar a divulgação da Campanha por meio de material gráfi co genérico, nas 
redes sociais, na página ofi cial da internet do Município de Campinas e no Portal 
Cultura;
 18.1.2.  fornecer os ingressos para os espetáculos;
 18.1.3.  entregar o Teatro Municipal “José de Castro Mendes” em condições adequadas 
de uso ao PROPONENTE selecionado;
 18.1.4.  dispor da equipe técnica mencionada no subitem 19.2, respeitada a escala de 
férias e demais afastamentos previstos em lei.
 19. DAS CONDIÇÕES DE USO DO TEATRO MUNICIPAL “JOSÉ DE CAS-
TRO” MENDES” E SUAS DEPENDÊNCIAS 
 19.1.  Os  AUTORIZATÁRIO S obrigam-se a respeitar o Regulamento dos Teatros 
Municipais que rege o Teatro Municipal “José de Castro Mendes”, estabelecido por 
meio do Decreto Municipal 11.063, de 30 de dezembro de 1992 bem como a legisla-
ção relativa à segurança. 
 19.2.  O Teatro Municipal “José de Castro Mendes” coloca à disposição equipe técni-
ca auxiliar, composta por 01 (um) funcionário auxiliar de iluminação e até 03 (três) 
funcionários de palco, que deverão ser divididos em 02 (dois) turnos, conforme escala 
padrão do teatro.
 19.2.1.  O  AUTORIZATÁRIO  deverá consultar o Teatro Municipal “José de Castro 
Mendes” sobre a disponibilidade do corpo de funcionários em razão de férias regu-
lamentares e outros afastamentos previstos em lei bem como trazer equipe técnica 
complementar para montagem de palco e equipamentos e operação dos sistemas de 
sonorização e iluminação, com o devido registro profi ssional.
 19.3.  O horário para montagem de cenários, afi nação de luz e ensaio deverá ser pre-
viamente agendado, em conformidade com o horário contidos no subitem 5.3.1. deste 
edital.
 19.4.  O  AUTORIZATÁRIO  poderá solicitar espaço para ensaios extras, fora dos dias 
de apresentação, fi cando seu agendamento condicionado à disponibilidade de data.
 19.5.  O encerramento do espetáculo deverá ser feito, impreterivelmente, até as 23h.
 19.6.  Para as atividades diurnas, fi ca estabelecido o limite de uma hora, no máximo, 
após o encerramento da atividade para entrega do espaço pelo  AUTORIZATÁRIO . 
 19.7.  O  AUTORIZATÁRIO  é responsável por todos os atos necessários à realização 
da atividade artística, tais como transporte, montagem e desmontagem de cenários, 
hospedagem e alimentação de seu pessoal, entre outros.
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 19.8.  A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo não é depositária do material cê-
nico ou qualquer outro material utilizado na atividade, fi cando isenta de quaisquer 
responsabilidades de tal título.
 19.9.  O  AUTORIZATÁRIO  é responsável pela manutenção dos espaços, obrigando-
-se a entregá-los na mesma forma e condições em que foram recebidos.
 19.10.  Em caso de espetáculos com apresentações em altura superior a 2 metros, deve-
rá ser respeitada a Norma Regulamentadora nº 35 do Ministério do Trabalho ou outro 
que venha a substituí-la.
 20. DOS EQUIPAMENTOS TÉCNICOS 
 20.1.  Toda instalação de equipamento pelo  AUTORIZATÁRIO  deverá ser acompa-
nhada por um funcionário designado pela COTEA.
 20.2.  Cabe aos funcionários do teatro trabalhar em conjunto com os técnicos do  AU-
TORIZATÁRIO  na montagem e desmontagem do espetáculo.
 20.3.  O acesso à cabine de luz e som para operação técnica é restrito aos funcionários 
da COTEA, ao diretor do espetáculo e aos técnicos do grupo do  AUTORIZATÁRIO .
 20.4.  O  AUTORIZATÁRIO  será responsabilizado no caso de mau uso do espaço e 
equipamentos, obrigando-se a ressarcir a Secretaria Municipal de Cultura e Tursimo 
por perdas, danos ou prejuízos que seu uso indevido provoque.
 20.5.  Quaisquer outros equipamentos técnicos necessários não disponibilizados pelo 
teatro deverão ser providenciados pelo  AUTORIZATÁRIO .
 20.5.1.  Os equipamentos a serem instalados pelo  AUTORIZATÁRIO  deverão ser 
detalhadamente descritos em uma relação que ele entregará em 3 (três) vias ao Chefe 
do Teatro Municipal “José de Castro Mendes” quando da montagem do espetáculo.
 20.5.2.  Caso os equipamentos relacionados neste edital não estejam disponíveis quan-
do da utilização pelo  AUTORIZATÁRIO , em razão de manutenção, fi ca acordado 
que caberá ao selecionado a contratação de equipamento compatível com o sistema, 
sem nenhum custo ao Município de Campinas.
 21. DAS PENALIDADES 
 21.1.  Pelo não cumprimento, após assinatura do Termo de Autorização de Uso, ao 
 AUTORIZATÁRIO  que não cumprir as obrigações assumidas ou infringir dos pre-
ceitos legais pertinentes, serão aplicadas as seguintes penalidades, de acordo com a 
gravidade da falta:
 21.1.1.  multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total arrecadado na sessão, após 
15 (quinze) minutos de atraso de seu início;
 21.1.2.  multa correspondente a 100 (cem) Unidades Fiscais do Município de Campi-
nas (UFICs), caso o  AUTORIZATÁRIO  não cumpra a grade de horários de monta-
gem e desmontagem do espetáculo, além de arcar com o aluguel previsto no inciso V 
do artigo 23 do Regulamento dos Teatros Municipais, constante no Decreto Municipal 
11.063, de 30 de dezembro de 1992;
 21.1.3.  multa correspondente a 200 (duzentas) UFICs pelo cancelamento do espetácu-
lo por parte do  AUTORIZATÁRIO ;
 21.1.4.  declaração de inidoneidade, quando o  AUTORIZATÁRIO , dolosamente, dei-
xar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ser 
publicado no Diário Ofi cial do Município de Campinas, após regular processo admi-
nistrativo, sem prejuízo de comunicação do ocorrido ao Ministério Público.
 21.2.  As penalidades previstas no subitem 21.1 deste edital têm caráter de sanção 
administrativa e, consequentemente, sua aplicação não exime o  AUTORIZATÁRIO  
de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo.
 21.3.  As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis.
 21.4.  O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que 
lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver 
ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justifi cado e 
comprovado.
 21.4.1.  O caso fortuito ou de força maior verifi ca-se no fato necessário, cujos efeitos 
não era possível evitar ou impedir, nos termos do artigo 393 do Código Civil.
 21.4.2.  Caracteriza-se caso fortuito, também, a possibilidade de agravamento da pan-
demia ou similar e eventual cancelamento de apresentação por esse fator. Neste caso, 
o cancelamento cabe à Secretaria de Cultura e Turismo, quando de questões sanitárias 
vigentes, ou ao grupo, quando tenha em seu elenco principal alguma pessoa com tes-
tagem positiva de Covid-19 na semana de apresentação.
 22. DO DIREITO DE USO DE VOZ E DE IMAGEM 
 22.1.  Ao efetuar a inscrição, o PROPONENTE autoriza a Secretaria de Cultura e Tu-
rismo a efetuar o registro documental do espetáculo e a utilizar a imagem e voz dos 
participantes do espetáculo na mídia impressa e televisiva, na internet e em outros 
meios, para divulgação exclusivamente institucional.
 23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 23.1.  Quaisquer informações ou esclarecimentos de dúvidas sobre este edital poderão 
ser obtidos na COTEA, por meio do telefone (19) 2116.0528 ou pelo e-mail editais.
cultura@campinas.sp.gov.br.
 23.2.  O ato de inscrição implica, por parte dos interessados, na aceitação e sujeição 
às regras do presente edital e demais normas legais aplicáveis, especialmente as dis-
postas na Lei Municipal 15.516, de 07 de novembro de 2017 e no Decreto Municipal 
11.063, de 30 de dezembro de 1992 e suas alterações.
 23.3.  As propostas inscritas serão incorporadas ao processo administrativo que deu 
origem a esta chamada pública, em arquivo digital.
 23.4.  A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo não remunerará, por meio de paga-
mento de cachê artístico ou qualquer outro meio ou forma de pagamento, as atividades 
selecionadas neste edital para a Campanha de Popularização do Teatro em Campinas 
2022.
 23.4.1.  O prazo para transferência dos recursos fi nanceiros auferidos ao  AUTORI-
ZATÁRIO  serão aqueles praticados pela operadora dos cartões de crédito e débito.
 23.4.2.  Para efeito de contagem de prazos legais, serão considerados dias úteis aqueles 
em que houver expediente na Prefeitura Municipal de Campinas.
 23.5.  Os casos omissos serão deliberados pela Secretária Municipal de Cultura e Tu-
rismo, ouvida a Comissão Organizadora.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  

Chamada Pública nº 02/2021
Anexo I – Infraestrutura Disponível no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”

760 ESPECTADORES

PALCO
BOCA DE CENA MEDINDO 15M DE LARGURA
BOCA DE CENA MEDINDO 5,95M DE ALTURA

PROSCÊNIO MEDINDO 61,77M²
PROFUNDIDADE MEDINDO 14,90M
ÁREA ÚTIL MEDINDO 223M²
URDIMENTO MEDINDO 16M DE ALTURA
PROSCÊNIO ATÉ PASSARELA MEDINDO 7,50M DE ALTURA

COXIAS
01 LATERAL DE PALCO PARA ENTRADA NOS CAMARINS MEDINDO 11M DE COMPRIMENTO 
X 5,90M DE LARGURA
01 LATERAL DE PALCO MEDINDO 13 DE COMPRIMENTO X 4,50M DE LARGURA
PORTA PARA CARGA E DESCARGA MEDINDO 4,95M DE ALTURA X 3,40M DE LARGURA

CAMARINS
04 CAMARINS INDIVIDUAIS NO TÉRREO
03 CAMARINS INDIVIDUAIS NO 1º ANDAR
01 CAMARIM INDIVIDUAL ADAPTADO NO 1º ANDAR;
02 CAMARINS COLETIVOS NO 1º ANDAR

CENOTÉCNICA
25 VARAS SIMPLES MULTIÚSO, CONTRAPESADAS, TIRO SIMPLES, TUBO DE 1 1/2", 16M DE 
COMPRIMENTO, 400KGF
07 VARAS ENERGIZADAS, CONTRAPESADAS, TUBO DE 1 1/2", 16M DE COMPRIMENTO, 400KGF
01 VARA ENERGIZADA FIXA NO PROSCÊNIO
01 VARA ENERGIZADA FIXA NA VARANDA CENTRAL DA PLATEIA
02 VARAS ENERGIZADAS, SENDO 1 DE CADA LADO NAS VARANDAS LATERAIS

VESTIMENTA CÊNICA
01 CORTINA MESTRA EM VELUDO 100% ALGODÃO, TECIDO IGNIFUGADO, 550G/M², PLISSADO 
2,1/2X, NA COR AZUL, DIMENSÃO DO PANO 6,50M DE ALTURA X 16M DE COMPRIMENTO
14 PERNAS EM VELUDO 100% ALGODÃO, TECIDO IGNIFUGADO, 550G/M², PLISSADO 2,1/2X, NA 
COR PRETA, MEDINDO 7M DE ALTURA X1,75M DE LARGURA
06 BAMBOLINAS EM VELUDO 100% ALGODÃO, TECIDO IGNIFUGADO, 550G/M², PLISSADO 
2.1/2X, NA COR PRETA, MEDINDO 2M DE ALTURA X 16M DE COMPRIMENTO, COM ILHOSES E 
PESO PARA ALINHAMENTO
01 ROTUNDA EM VELUDO 100% ALGODÃO, TECIDO IGNIFUGADO, 550G/M², PLISSADO 2,1/2X, 
NA COR PRETA, MEDINDO 7M DE ALTURA X 16M DE COMPRIMENTO, BAINHAS DUPLAS, 
ILHOSES E PESO PARA ALINHAMENTO
01 CICLORAMA FABRICADO EM TECIDO POLY CYC 120", EXTRAPESADO, BRANCO, SEM 
EMENDAS APARENTES, 100% POLIÉSTER, MEDINDO 7M DE ALTURA X16M DE COMPRIMENTO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
01 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL ION – 1000 – ETC, COM 02 (DOIS) MONITORES LCD
24 MÓDULOS DE DIMMERS DITEL COM 12 CANAIS, TOTALIZANDO 252 CANAIS, COM CAPACI-
DADE PARA 2000W POR CANAL
20 REFLETORES SOURCE FOUR PAR – EA ETC LÂMPADA HPL 750W FOCO 5
15 REFLETORES SOURCE FOUR – JR ETC ZOOM DE 25 A 50 GRAUS LÂMPADA HPL 575W
06 REFLETORES PC TELEM, LÂMPADA T-19, 1000W
06 REFLETORES FRESNEL TELEM, LÂMPADA T-19, 1000W
05 REFLETORES FRESNEL ETC, LÂMPADA HPL 575W
01 CANHÃO SEGUIDOR COM LÂMPADA TIPO CGR 1200/2/SE DE 1200W SISTEMA DE SONORI-
ZAÇÃO

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
01 MESA YAMAHA DIGITAL, MODELO M7 – CL48, COM 32 CANAIS DISPONÍVEIS NO PALCO
01 CD-R/RW PLAYER
02 CAIXAS ACÚSTICAS JBL VP 7210/95DP, AUTOAMPLIFICADAS, DE DUAS VIAS, COM RESPOS-
TA DE FREQUÊNCIA ENTRE 80HZ E 20KHZ
02 SUBWOOFERS AUTOAMPLIFICADOS, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE 35HZ E 
125HZ (+-3DB), POTÊNCIA DE 3600W DE PICO E 1800W, MÓVEIS, NO PISO DO PALCO
02 MONITORES DE PISO AUTOAMPLIFICADOS, DE DUAS VIAS, COM RESPOSTA DE FREQU-
ÊNCIA ENTRE 80HZ E 18KHZ, POTÊNCIA DE 1750W PICO E 875W CONTÍNUOS, PARA RETORNO 
NO PALCO
01 MONITOR DE PISO AUTO AMPLIFICADO, DE DUAS VIAS, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 
ENTRE 80HZ E 18KHZ, POTÊNCIA DE 1750W PICO E 875W CONTÍNUOS, PARA RETORNO NO 
PALCO MICROFONES

MICROFONES
01 MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE, SHURE SM57 COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 
40HZ A 15KHZ, PARA VOCAL E INSTRUMENTOS
01 MICROFONES DINÂMICOS CARDIOIDES, SHURE SM58 COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 
50HZ A 15KHZ, PARA VOCAL
02 MICROFONES DINÂMICOS SUPERCARDIOIDES, SHURE BETA 57A COM RESPOSTA DE FRE-
QUÊNCIA DE 50HZ A 16KHZ
01 MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE, AKG D112 COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ 
A 17KHZ, PARA GRAVAÇÃO DE INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS
10 PEDESTAIS PARA MICROFONE, COM LANÇA, ALTURA DE 925/1630MM, BASE/LARGURA DE 
425/725MM, PRETOS

 Chamada Pública nº 02/2021 
 Anexo II - Projeto 
 1. Nome do projeto:
 2. Classifi cação etária do projeto:
 3. Duração do projeto, em minutos:
 4. Proposta de direção e conceito do projeto:
 (Descreva o processo criativo e os aspectos e conceitos estéticos, plásticos ou narrativos sobre os quais a direção 
se orientou para realização do projeto.)
 5. Ficha técnica:
 (Informe o corpo de artistas e demais profi ssionais envolvidos no espetáculo, como autor, diretor, elenco, ilumina-
dor, sonorizador, e demais profi ssionais entre outros.)
 6. Texto do espetáculo, roteiro ou plano dramatúrgico:
 (Insira aqui o texto contendo os diálogos dos personagens, atos, cenas, indicações das cenas e situações que com-
põem o espetáculo, caracterização do tempo e do espaço, entonação de voz, atitude corporal e outros elementos 
constitutivos do espetáculo.)
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 Chamada Pública nº 02/2021 
 Anexo III 
 Declaração de Representação de Artista Individual- Pessoa Física
 Eu, abaixo assinado, autorizo ?......................................................? (nome do representante legal), Cédula de Iden-
tidade nº ?................., CPF nº ?.................................., residente à rua/avenida .........???...................................., nº 
........, bairro ...........?......................., cidade ....?..................., estado ................?......, a me representar legalmente, 
junto ao Município de Campinas, para todos os fi ns relativos à  Chamada Pública nº 02/2021 , que se destina a 
selecionar propostas de espetáculos teatrais para a Campanha de Popularização do Teatro em Campinas 2022, a ser 
realizada de 08 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”.

 Cidade: ?..........................................., Estado ?..
 Data: ?.../?.../?...

 Assinatura
 Nome completo e legível
 CPF n°
 Cédula de Identidade n°

 Chamada Pública nº 02/2021 
 Anexo IV 
 Declaração de Representação de Artista Individual - Pessoa Jurídica

 Eu, abaixo assinado, autorizo a ........................................? (nome da entidade/empresa), CNPJ nº ....................., 
situada à rua/avenida ................??............................................, nº ........, bairro ..........................., cidade 
......................., estado .............., a me representar legalmente, junto ao Município de Campinas, para todos os 
fi ns relativos à  Chamada Pública nº 02/2021 , que se destina a selecionar propostas de espetáculos teatrais para 
a Campanha de Popularização do Teatro em Campinas 2022, a ser realizada de 08 de janeiro a 06 de fevereiro de 
2022, no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”.

 Cidade: ?..........................................., estado ?..
 Data: ?.../?.../?...

 Assinatura
 Nome completo e legível
 CPF n°
 Cédula de Identidade n°

 Chamada Pública nº 02/2021 
 Anexo V 

 Declaração de Representação de Grupos e Coletivos- Pessoa Física

 Nós, abaixo assinados, autorizamos ?......................................................? (nome do representante), Cédula de Iden-
tidade nº ?................., CPF nº ?.................................., residente à rua/avenida .........???...................................., nº 
........, bairro ...........?......................., cidade ....?..................., estado ................?......, a nos representar legalmente, 
junto ao Município de Campinas, para todos os fi ns relativos à  Chamada Pública nº 02/2021 , que se destina a 
selecionar propostas de espetáculos teatrais para a Campanha de Popularização do Teatro em Campinas 2022, a ser 
realizada de 08 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”.

 Cidade: ?..........................................., estado ?..
 Data: ?.../?.../?...

 Assinatura
 Nome completo e legível
 CPF n°
 Cédula de Identidade n°

 Assinatura
 Nome completo e legível
 CPF n°
 Cédula de Identidade n°

 Assinatura
 Nome completo e legível
 CPF n°
 Cédula de Identidade n°

 Chamada Pública nº 02/2021 
 Anexo VI 

 Declaração de Representação de Grupos e Coletivos - Pessoa Jurídica

 Nós, abaixo assinados, autorizamos a ........................................? (nome da entidade/empresa), CNPJ nº 
....................., situada à rua/avenida ................??................................., nº ........, bairro ..........................., cidade 
......................., estado .............., a nos representar legalmente, junto ao Município de Campinas, para todos os 
fi ns relativos à  Chamada Pública nº 02/2021 , que se destina a selecionar propostas de espetáculos teatrais para 
a Campanha de Popularização do Teatro em Campinas 2022, a ser realizada de 08 de janeiro a 06 de fevereiro de 
2022, no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”.

 Cidade: ?..........................................., estado ?..
 Data: ?.../?.../?...

 Assinatura
 Nome completo e legível
 CPF n°
 Cédula de Identidade n°

 Assinatura
 Nome completo e legível
 CPF n°
 Cédula de Identidade n°

 Assinatura
 Nome completo e legível
 CPF n°
 Cédula de Identidade n°

 Chamada Pública nº 02/2021 

 Anexo VII - Termo de Autorização de Uso 

 Pelo presente instrumento, de um lado a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com sede à Avenida Anchieta, 
nº 200, 15º, andar, Centro, Campinas, SP, neste ato representado pela Secretária Municipal de Cultura e Turismo, 
ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN, doravante denominada  AUTORIZANTE  e, de outro 
lado, 

RAZÃO SOCIAL/NOME:
CNPJ/CPF: RG:
ENDEREÇO: FONE:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF: RG:

 doravante denominado  AUTORIZATÁRIO , resolvem, de comum acordo, na melhor forma de direito, conforme 
Decreto Municipal n° 5.469 de 28 de agosto de 1978 e, diante das testemunhas abaixo assinadas, o seguinte:
 CLÁUSULA PRIMEIRA : O  AUTORIZATÁRIO  declara ter conhecimento da Lei Municipal nº 15.516, de 
07 de novembro de 2017, que dispõe sobre a Campanha Municipal de Popularização do Teatro no Município de 
Campinas, instituída pela Lei nº 10.443, de 17 de março de 2000, e dá outras providências, e do Decreto Municipal 
n° 11.063, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Regulamento dos Teatros Municipais e dá outras providências, 
pelo qual este Termo de Autorização será regido.
 CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo presente instrumento, o  AUTORIZATÁRIO  se compromete a realizar, no Tea-
tro Municipal “José de Castro Mendes”, ____________________________________ (nome do evento/atividade, 

data e horário).
 CLÁUSULA TERCEIRA : Pela realização do espetáculo, o  AUTORIZATÁRIO  pagará ao  AUTORIZANTE , 
por apresentação, conforme artigo 24 do Regulamento dos Teatros Municipais, aprovado pelo Decreto Municipal 
n° 11.063/92 e suas alterações o preço público de 10 % (dez por cento), calculado sobre a arrecadação bruta do 
espetáculo, menos o preço mínimo de R$ ________ (___________________ reais), constante do item recolhido 
no ato da assinatura deste Termo de Autorização.
 CLÁUSULA QUARTA : Em caso de aumento do número de sessões do espetáculo, decidido em função da deman-
da e não previsto neste Termo de Autorização, o  AUTORIZATÁRIO  autoriza, no ato do fechamento do borderô, 
a cobrança do preço público estabelecido na cláusula anterior.
 CLÁUSULA QUINTA : O  AUTORIZANTE  autoriza o  AUTORIZATÁRIO  a promover a distribuição gratuita 
de até 30 (trinta) ingressos por toda a temporada, para representantes qualifi cados da imprensa.
 CLÁUSULA SEXTA : O  AUTORIZATÁRIO  terá direito, para uso próprio, de um máximo de ____ (____) 
ingressos por sessão do espetáculo.
 CLÁUSULA SÉTIMA : Se o  AUTORIZATÁRIO  tiver interesse em promover a venda de ingressos fora da bi-
lheteria do Teatro, deverá assinar um Termo de Responsabilidade e deixar consignado o valor referente ao número 
de ingressos retirados, nos termos do artigo 18 do Regulamento dos Teatros Municipais, constante no Decreto 
Municipal 11063/92 e suas alterações, devendo a Coordenadoria Setorial de Teatros e Auditórios - COTEA fazer a 
devolução dos recursos relativos aos ingressos não vendidos no ato do fechamento do borderô. 
 CLÁUSULA OITAVA : Pela apresentação do espetáculo, o  AUTORIZATÁRIO  concorda com a cobrança do(s) 
seguinte(s) preço(s) para os ingressos:

R$20,00 (VINTE REAIS) – ENTRADA INTEIRA;
R$10,00 (DEZ REAIS) – MEIA ENTRADA.

 CLÁUSULA NONA : Fica proibida qualquer alteração, pelo  AUTORIZATÁRIO , no preço, dia e horário do 
espetáculo constantes neste Termo de Autorização.
 CLÁUSULA DÉCIMA : Serão de inteira responsabilidade do  AUTORIZATÁRIO  as despesas relativas ao trans-
porte de cenários, equipamentos, artistas, bem como sua hospedagem e alimentação.
 CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA : É de responsabilidade exclusiva do  AUTORIZATÁRIO  o atendimento 
a todas exigências da legislação trabalhista, inclusive o registro atualizado dos artistas e técnicos na Delegacia 
Regional do Trabalho - DRT do Ministério do Trabalho, nos termos do que determina a Lei Federal 6.533/78 e 
no Conselho Regional da Ordem dos Músicos sob cuja jurisdição estiver compreendido o local de sua atividade.
 CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA : Será de inteira responsabilidade do  AUTORIZATÁRIO  a liberação do 
espetáculo e o recolhimento das respectivas taxas junto à Sociedade Brasileira de Autores - SBAT ou ao Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD bem como a Certidão Liberatória da Ordem dos Músicos.
 Parágrafo único  - O  AUTORIZATÁRIO  se compromete a entregar ao  AUTORIZANTE , no ato da assinatura 
do Termo de Autorização, a guia de recolhimento do ECAD ou do SBAT e a Certidão Liberatória da Ordem dos 
Músicos.
 CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA : O  AUTORIZATÁRIO , no ato da assinatura do Termo de Autorização, 
entregará ao  AUTORIZANTE  material de divulgação, caso tenha, relativo à temporada de espetáculo/evento 
constante neste termo. 
 Parágrafo primeiro  - Caso produza material de divulgação, o  AUTORIZATÁRIO  se obriga a incluir nele a 
logomarca da Prefeitura Municipal de Campinas - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Campanha de 
Popularização do Teatro em Campinas, que será fornecida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
 Parágrafo segundo  - O  AUTORIZATÁRIO  tem conhecimento das leis vigentes relativas à utilização de meios 
promocionais, responsabilizando-se pelo seu integral cumprimento, em especial das Leis Municipais 4.740/77 e 
9.207/96 e suas alterações.
 CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA : O  AUTORIZATÁRIO  e os artistas que estiverem se apresentando deverão 
indenizar o Município de Campinas por quaisquer danos que a produção do evento der causa, nos termos do artigo 
13 do Regulamento dos Teatros Municipais, constante no Decreto Municipal 11.063/92 e suas alterações.
 CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA : Pelo não cumprimento por parte do  AUTORIZATÁRIO  das obrigações as-
sumidas ou pela infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas as seguintes penalidades, de acordo 
com a gravidade da falta:
 a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total arrecadado na sessão, após 15 (quinze) minutos de atraso 
de seu início.
 b) Multa correspondente a 100 (cem) UFICs - Unidade Fiscal do Município de Campinas, caso o  AUTORIZA-
TÁRIO  não cumpra a grade de horários de montagem e desmontagem do espetáculo, além do aluguel previsto 
no inciso V do artigo 23 do Regulamento dos Teatros Municipais, constante no Decreto Municipal 11.063/92.
 c) Multa correspondente a 200 (duzentas) UFICs pelo cancelamento do espetáculo por parte do  AUTORIZA-
TÁRIO .
 d) Declaração de inidoneidade, quando o  AUTORIZATÁRIO , dolosamente, deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ser publicado no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
após regular processo administrativo, sem prejuízo de comunicação do ocorrido ao Ministério Público.
 Parágrafo Primeiro  - As penalidades previstas nesta Cláusula têm caráter de sanção administrativa e, consequen-
temente, sua aplicação não exime o  AUTORIZATÁRIO  de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao 
 AUTORIZANTE .
 Parágrafo Segundo  - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis.
 CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA : O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito 
ou de força maior, devidamente justifi cado e comprovado. O caso fortuito ou de força maior verifi ca-se no fato 
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, nos termos do artigo 393 do Código Civil.
 CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA : As partes elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, a jurisdição e competência do Foro da Comarca de Campinas para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas 
administrativamente.

 E, por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

 Campinas, __ de __________________ de ____

 Secretária Municipal de Cultura e Turismo

 Diretor do Departamento de Cultura

 Nome do Representante Legal

 Nome do Autorizatário

GRADE DE HORÁRIOS
CHEGADA DE MATERIAL: 
MONTAGENS:
DESMONTAGEM:
ENSAIOS:
OBSERVAÇÃO:

PIANO: AFINAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO AUTORIZATÁRIO.
 

   

 PORTARIA Nº 006/2021 
  

 A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições e de acordo 
com o processo SEI PMC.2021.00066543-31,
 RESOLVE 
 Nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Administrati-
va da Chamada Pública nº 02/2021, com o objetivo de selecionar espetáculos de com-
panhias e grupos profi ssionais das artes cênicas para a Campanha de Popularização do 
Teatro em Campinas 2022.

 - Cristiano Bazaga Ferreira - matrícula 110.424-1;
 - Marcos Rogério Chine - matrícula 38.488-7; 
 - Ricardo Pereira da Silva - matrícula 37.653-1. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
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 PORTARIA Nº 007/2021 
  

 A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições, consideran-
do o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Municipal nº 15.516 de 07 de novembro de 2017 
e de acordo com o processo SEI PMC.2021.00066543-31,
 RESOLVE 
 Nomear os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão Organizadora 
da Chamada Pública nº 02/2021, com o objetivo de selecionar espetáculos de compa-
nhias e grupos profi ssionais das artes cênicas para a Campanha de Popularização do 
Teatro em Campinas 2022.
 I - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
 a) Antonio Joaquim Andrade - matrícula 97.950-3;
 b) Fernando Von Zuben Bannwart - matrícula 135.514-7;
 c) Gabriel Guedes Rapassi - matrícula 137.400-1.
 II - Conselho Municipal de Política Cultural:
 a) Daniel Salvi Cautela Lopes;
 b) Juscelino dos Santos Augusto. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 COMUNICADO 
  

 A Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos do Art. 2º do Decreto no 19.556, de 
20 de julho de 2017, comunica que receberá propostas de doação para instalação de 
decoração natalina em áreas públicas do município de Campinas, que farão parte da 
programação do Natal da Esperança 2021.
 As propostas deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
- SECULT, através do e-mail: gabinete.cultura@campinas.sp.gov.br, até 26 de novem-
bro de 2021, às 23h59.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PORTARIA NAED NOROESTE Nº009, DE 11 DE 
NOVEMBRO DE 2021 

  
 O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada da Região Noroeste, no uso das atribuições que lhe confere 
o Art. 6º da Resolução SME nº 4, de 3 de julho de 2018, e considerando o relatório da 
Comissão designada pela Portaria SME nº 54, de 17 de setembro de 2021, conforme 
consta no protocolo SEI PMC nº PMC.2021.00013065-30, 
 RESOLVE:
 Art. 1º Homologar, conforme Anexo único, o Regimento Escolar Próprio do Centro 
de Educação Infantil, FLORDELIS APARECIDA GREGOLIN, situado na Rua Dona 
Augusta Parreira Belintene, nº 329, Jardim Londres, criado pelo Decreto nº 21.354, de 
26 de fevereiro de 2021, denominado pelo Decreto nº 21.437, de 9 de abril de 2021,au-
torizado a funcionar pela Portaria SME nº 66, de 9 de novembro de 2021, abrangido 
pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas, para o atendimento de crianças da 
faixa etária de zero a cinco anos e onze meses de idade.
 Art. 2º O Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos e deve ser reela-
borado mediante adendos ou alterações regimentais, quando houver necessidade de 
aperfeiçoamento do processo educativo ou alteração na legislação educacional.

 Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 
1 de fevereiro de 2022.

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 NIRALDO JOSÉ DA SILVA 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 

ANEXO ÚNICO
 REGIMENTO ESCOLAR PRÓPRIO
 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORDELIS APARECIDA GREGOLIN
 TÍTULO I
 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 CAPÍTULO I
 DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
 Art. 1°  O presente Regimento Escolar Próprio regulamenta a organização pedagó-
gico-administrativa do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI, FLORDELIS 
APARECIDA GREGOLIN, situado na Rua Dona Augusta Parreira Belintene, nº 329, 
Jardim Londres, que integra a Rede Municipal de Ensino de Campinas, sob a ação 
supervisora do Núcleo de Ação Educativa Descentralizada, Naed, da Região Noroeste.
 Art. 2º  O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI, FLORDELIS APARECIDA 
GREGOLIN está regulamentado pelos seguintes atos:
 I - criação, Decreto nº 21.354, de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a criação 
do Centro de Educação Infantil, CEI, situado na Rua Dona Augusta Parreira Belintene, 
nº 329, Jardim Londres, no Município de Campinas;
 II - denominação, Decreto nº 21.437, de 9 de abril de 2021, que denomina FLORDE-
LIS APARECIDA GREGOLIN o Centro de Educação Infantil do Jardim Londres; e
 III - autorização de funcionamento, Portaria SME nº 66, de 9 de novembro de 2021, 
que autoriza o funcionamento do Centro de Educação Infantil, FLORDELIS APARE-
CIDA GREGOLIN, situado na Rua Dona Augusta Parreira Belintene, nº 329, Jardim 
Londres, Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Noroeste.
 Parágrafo único. Para fi ns deste Regimento Escolar, doravante o CENTRO DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL FLORDELIS APARECIDA GREGOLIN será denominado CEI.
 Art. 3°  O CEI mantém curso de Educação Infantil, oferecido a crianças de zero a cinco 
anos e onze meses de idade, nos períodos integral e parcial, nos termos das legislações 
federal e municipal vigentes.
 CAPÍTULO II
 DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 Art. 4º A educação municipal é realizada com base nos seguintes princípios:
 I - igualdade de condições e garantia do acesso e da permanência do(a) aluno(a) na 
escola;
 II - gratuidade e laicidade do ensino público;
 III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber;
 IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

 V - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
 VI - éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e 
do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades;
 VII - políticos: dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e da 
participação e do respeito aos princípios democráticos;
 VIII - estéticos: da valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 
diversidade de manifestações artísticas e culturais;
 IX - garantia de padrão de qualidade social;
 X - valorização e formação de todo(a)s o(a)s profi ssionais;
 XI - compromisso com o Estado Democrático de Direito;
 XII - gestão democrática;
 XIII - valorização da experiência extraescolar; e
 XIV - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
 Art. 5º A educação municipal tem por fi nalidade:
 I - o ensino-aprendizagem dos saberes produzidos historicamente;
 II - a articulação das experiências e dos saberes do(a)s aluno(a)s com os conhecimen-
tos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científi co e tecnoló-
gico da humanidade;
 III - o desenvolvimento integral do(a) aluno(a), em seus aspectos físico, psicológico, 
afetivo-emocional, intelectual, social e cultural;
 IV - a formação ética, política e estética do(a) aluno(a);
 V - a produção de saberes e o incentivo à pesquisa;
 VI - a formação básica para o trabalho; e
 VII - a formação para o exercício da cidadania.
 TÍTULO II
 DA COMUNIDADE ESCOLAR
 Art. 6º A comunidade escolar compreende o(a)s profi ssionais da Equipe Educacional, 
as crianças e as famílias ou responsáveis legais.
 CAPÍTULO I
 DA EQUIPE EDUCACIONAL
 Art. 7º  A Equipe Educacional é formada pelo(a)s profi ssionais que compõem as equi-
pes:
 I - Gestora;
 II - Docente;
 III - de Apoio Direto à Criança; e
 IV - de Apoio Administrativo.
 Seção I 
 Da Equipe Gestora 
 Art. 8º A Equipe Gestora atua de forma integrada, respeitadas as especifi cidades de 
cada cargo, e é constituída por:
 I - Diretor(a) Educacional;
 II - Vice-diretor(a) Educacional; e
 III - Orientador(a) Pedagógico(a).
 Subseção I 
 Do(a) Diretor(a) Educacional 
 Art. 9º São atribuições do(a) Diretor(a) Educacional, além das previstas na legislação 
vigente:
 I - assumir a função de preposto(a), representando a Organização da Sociedade Civil 
em assuntos técnicos rotineiros de maior monta;
 II - responsabilizar-se:
 a) pela elaboração coletiva, sistematização, implementação e avaliação do Projeto 
Pedagógico;
 b) pelo processo de atribuição de turmas e períodos do(a)s profi ssionais;
 c) pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme Resolução específi ca da 
SME;
 d) com a SME pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e 
epidemiológica;
 e) pela efetivação dos procedimentos referentes à vida escolar das crianças, conforme 
os atos normativos da SME; 
 f) pelo registro e atualização dos dados relativos à gestão e à vida escolar das crianças 
nos Sistemas Informatizados; 
 g) pelo controle e registro da frequência do(a)s profi ssionais; 
 h) pelo cumprimento da legislação educacional vigente;
 i) pela implementação, articulação e acompanhamento da avaliação institucional par-
ticipativa, com base na gestão das informações e indicadores;
 j) pela manutenção dos prontuários das crianças e profi ssionais devidamente organi-
zados e atualizados;
 k) pela inserção do Relatório Trimestral de acompanhamento da parceria no Sistema 
Informatizado da SME dentro dos prazos estabelecidos;
 III - aprovar, encaminhar para homologação e divulgar o Projeto Pedagógico;
 IV - instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos diferentes cole-
giados; 
 V - defi nir e organizar com cada integrante da Equipe Educacional o respectivo horá-
rio e/ou escala de trabalho; 
 VI - vistar os registros escolares; 
 VII - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro; 
 VIII - encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modifi cações na infraestru-
tura física, após a apreciação do Conselho de Escola;
 IX - planejar, junto aos órgãos competentes da SME, espaço físico e condições ade-
quadas ao atendimento das crianças público-alvo da Educação Especial;
 X - assegurar o cumprimento dos programas mantidos e implementados pelo MEC e 
estabelecidos pela SME;
 XI - informar, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação Escolar/Central 
Estadual de Abastecimento, Ceasa/Campinas, toda e qualquer necessidade de alte-
ração do cardápio, reprogramação ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios;
 XII - participar de reuniões nos Naeds, quando chamado(a);
 XIII - atender as recomendações da Supervisão Educacional;
 XIV - promover atividades que favoreçam a integração escola - família - comunidade, 
incentivando parcerias e encontros por meio de instituições auxiliares do CEI; 
 XV - participar da elaboração do Plano de Aplicação dos recursos fi nanceiros visando 
à execução de gastos rotineiros destinados à manutenção e desenvolvimento do ensi-
no, de forma a garantir o funcionamento e a melhoria física e pedagógica do CEI; e
 XVI - garantir o processo comunicativo entre a comunidade escolar, possibilitando a 
intersetorialidade. 
 Subseção II 
 Do(a) Vice-diretor(a) Educacional 
 Art. 10. São atribuições do(a) Vice-diretor(a) Educacional, além das previstas na le-
gislação vigente, corresponsabilizar-se pela gestão do CEI, compartilhando as atribui-
ções do(a) Diretor(a) Educacional. 



22 Campinas, sexta-feira, 12 de novembro de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

 Subseção III 
 Do(a) Orientador(a) Pedagógico(a) 
 Art. 11. São atribuições do(a) Orientador(a) Pedagógico(a), além das previstas na 
legislação vigente:
 I - coordenar:
 a) a elaboração, a sistematização, a implementação e a avaliação do Projeto Peda-
gógico;
 b) a construção e subsidiar a implementação da proposta curricular, considerando as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, as diretrizes curriculares do município e as políticas 
educacionais da SME;
 c) as reuniões semanais de formação previstas na carga horária do(a)s profi ssionais 
- professore(a)s e agentes de educação infantil à luz dos documentos curriculares na-
cionais e municipais;
 d) ações para a aquisição de materiais pedagógicos envolvendo as equipes docente e 
de apoio direto à criança;
 II - orientar e acompanhar:
 a) o planejamento e a execução do trabalho educativo das equipes docente e de apoio 
direto à criança;
 b) o processo ensino-aprendizagem; e
 c) os registros e a prática pedagógica do(a)s profi ssionais;
 III - participar efetivamente das reuniões de trabalho com o(a)s coordenadore(a)s 
pedagógico(a)s da SME;
 IV - promover ações e projetos de incentivo à leitura, às artes e demais linguagens;
 V - incentivar e planejar, com o(a)s demais integrantes da Equipe Educacional, o de-
senvolvimento de atividades nos diferentes ambientes escolares e o uso de tecnologias 
no processo ensino-aprendizagem;
 VI - construir, com o(a)s integrantes da Equipe Educacional, estratégias pedagógicas 
de superação de todas as formas de discriminação, preconceito e exclusão social;
 VII - orientar, coordenar e acompanhar a avaliação processual das crianças;
 VIII - facilitar o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações 
a ela vinculadas, possibilitando a intersetorialidade; 
 IX - identifi car e propor ações formativas necessárias à implementação do Projeto 
Pedagógico e articuladas com a política de formação da SME;
 X - corresponsabilizar-se pela implementação, articulação e acompanhamento da ava-
liação institucional participativa, com base na gestão das informações e indicadores;
 XI - auxiliar na garantia da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 
possibilitando a interação/socialização com acessibilidade na comunicação e informa-
ção, na arquitetura, na segurança e autonomia e nos mobiliários, em parceria com os 
órgãos competentes da SME; e
 XII - participar da elaboração do Plano de Aplicação dos recursos fi nanceiros visan-
do à execução de gastos rotineiros destinados à manutenção e desenvolvimento do 
ensino, de forma a colaborar para a garantia do funcionamento e a melhoria física e 
pedagógica do CEI.
 Seção II 
 Da Equipe Docente 
 Art. 12.  A Equipe Docente é composta por Professore(a)s habilitado(a)s para o ensino 
na Educação Infantil e pelo(a) Professor(a) de Educação Especial.
 Subseção I 
 Do(a)s Professore(a)s 
 Art. 13. São atribuições do(a) Professor(a), além das previstas na legislação vigente:
 I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo in-
dissociável ao processo educativo;
 II - corresponsabilizar-se pela qualidade do ensino;
 III - monitorar a frequência e a permanência da criança, encaminhando os casos de 
ausências à Equipe Gestora, quando necessário;
 IV - participar de estudos e processos de revisão e implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais e da SME;
 V - planejar, implementar, avaliar e replanejar as ações educacionais em consonância 
com o Projeto Pedagógico, organizando espaços e tempos de vivências entre as crian-
ças e com o(a)s adulto(a)s, no movimento de construções e (re)criações dos conheci-
mentos que mobilizam os saberes das crianças; 
 VI - desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Pedagógico; 
 VII - elaborar registro do vivido com as crianças e elaborar relatórios que evidenciam 
a trajetória da criança na sua singularidade; 
 VIII - avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico; 
 IX - utilizar os recursos didáticos e pedagógicos no processo ensino-aprendizagem; 
 X - conhecer o acervo da biblioteca escolar, a fi m de desenvolver ações educacionais 
de práticas sociais que envolvam a leitura e escrita;
 XI - participar do processo de escolha dos livros, materiais pedagógicos e brinquedos; 
e
 XII - inserir o Relatório Individual da trajetória educacional e o registro individual 
de frequência da criança no Sistema Informatizado da SME dentro dos prazos esta-
belecidos.
 Subseção II 
 Do(a) Professor(a) de Educação Especial 
 Art. 14.  São atribuições do(a) Professor(a) de Educação Especial, além das previstas 
na legislação vigente e no Art. 13 deste Regimento:
 I - acompanhar a criança na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto 
com o(a) professor(a) regente, de acordo com o horário estabelecido com a Equipe 
Gestora;
 II - encaminhar, quando necessário, a criança para as Salas de Recursos Multifuncio-
nais, SRM, da SME;
 III - colaborar com a formação continuada; 
 IV - participar de reuniões mensais com o(a)s profi ssionais que atuam com a criança 
na SRM e em outros serviços especializados; 
 V - participar de reuniões com o(a)s professore(a)s de Educação Especial de Refe-
rência nos NAEDS; 
 VI - viabilizar as parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que 
atuam com a criança fora do âmbito escolar; 
 VII - apontar, sugerir recursos e adaptar materiais específi cos quando necessários ao 
processo educativo;
 VIII - participar do processo de escolha dos livros, materiais pedagógicos e brinque-
dos; e
 IX - viabilizar a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva possibi-
litando a interação/socialização com acessibilidade na comunicação, informação, na 
arquitetura, na segurança e autonomia e nos mobiliários.
 Subseção III 
 Do(a) Professor(a) Volante 
 Art. 15. São atribuições do(a) Professor(a) Volante, além das previstas na legislação 
vigente:

 I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo in-
dissociável ao processo educativo;
 II - corresponsabilizar-se pela qualidade do ensino;
 III - participar dos processos de planejamento, implementação, avaliação e repla-
nejamento das ações educacionais em consonância com o Projeto Pedagógico, cola-
borando na organização dos espaços e tempos de vivências entre as crianças e com 
o(a)s adulto(a)s, no movimento de construções e (re)criações dos conhecimentos que 
mobilizam os saberes das crianças; 
 IV - atuar em atividades de apoio à docência, de acordo com as prioridades defi nidas 
pela Equipe Gestora; 
 V - substituir as ausências do(a)s professore(a)s titulares das turmas, observando o 
plano de ensino de cada agrupamento e turma, e quando no exercício de substituição:
 a) monitorar a frequência e permanência da criança, encaminhando os casos de ausên-
cias à Equipe Gestora, quando necessário;
 b) elaborar registro do vivido com as crianças e elaborar relatórios que evidenciam a 
trajetória da criança na sua singularidade; 
 c) avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico;
 d) inserir o Relatório Individual da trajetória educacional e o registro individual de 
frequência da criança no Sistema Informatizado da SME dentro dos prazos estabele-
cidos;
 VI - assumir aulas das turmas que estejam, temporariamente, sem professor(a) titular, 
realizando as ações indicadas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do inciso V deste artigo;
 VII - participar de estudos e processos de revisão e implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais e da SME;
 VIII - desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Pedagógico; 
 IX - utilizar os recursos didáticos e pedagógicos no processo ensino-aprendizagem; 
 X - conhecer o acervo da biblioteca escolar, a fi m de desenvolver ações educacionais 
de práticas sociais que envolvam a leitura e escrita; e
 XI - participar do processo de escolha dos livros, materiais pedagógicos e brinquedos.
 Seção III 
 Da Composição e Atribuições da Equipe de Apoio Direto à Criança 
 Art. 16.  A Equipe de Apoio Direto à Criança é composta por:
 I - Agentes de Educação Infantil; e 
 II - Cuidadore(a)s.
 Subseção I 
 Do(a)s Agentes de Educação Infantil 
 Art. 17. São atribuições do(a)s Agentes de Educação Infantil, além das previstas na 
legislação vigente:
 I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo in-
dissociável ao processo educativo;
 II - planejar, desenvolver, registrar e avaliar, em conjunto com a Equipe Docente, o 
seu trabalho de acordo com o Projeto Pedagógico, de forma integrada com o(a)s de-
mais profi ssionais do CEI, visando ao desenvolvimento integral da criança;
 III - registrar os acontecimentos relevantes do desenvolvimento da criança, em livro 
próprio, contribuindo para o processo de avaliação contínua; 
 IV - participar do processo de escolha com o(a) orientador(a) pedagógico(a) e com a 
Equipe Docente, dos livros, dos materiais pedagógicos e dos brinquedos; 
 V - colaborar no planejamento e participar das reuniões com as famílias;
 VI - organizar espaços e tempos de encontros entre as crianças e com o(a)s adulto(a)
s no movimento de construções e (re)criações dos conhecimentos que mobilizam os 
saberes das crianças;
 VII - zelar pela conservação, organização e higienização dos materiais de uso da 
criança; e
 VIII - comunicar à Equipe Gestora do CEI todo e qualquer problema em relação à 
criança.
 Subseção II 
 Do(a)s Agentes de Educação Infantil Volante 
 Art. 18. São atribuições do(a)s Agentes de Educação Infantil Volante, além das pre-
vistas na legislação vigente:
 I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo in-
dissociável ao processo educativo;
 II - participar do planejamento, desenvolvimento e avaliação do trabalho, de acordo 
com o Projeto Pedagógico, em conjunto com a Equipe Docente e de forma integra-
da com o(a)s demais profi ssionais do CEI, visando ao desenvolvimento integral da 
criança;
 III - atuar em atividades de apoio ao trabalho educativo, de acordo com as prioridades 
defi nidas pela Equipe Gestora;
 IV - substituir as ausências de outro(a)s Agentes de Educação Infantil, observando as 
especifi cidades de cada agrupamento e turma, e quando no exercício de substituição:
 a) registrar os acontecimentos relevantes do desenvolvimento da criança, em livro 
próprio, contribuindo para o processo de avaliação contínua; e
 b) organizar espaços e tempos de encontros entre as crianças e com o(a)s adulto(a)
s no movimento de construções e (re)criações dos conhecimentos que mobilizam os 
saberes das crianças;
 V - assumir o agrupamento/turma que esteja, temporariamente, sem Agente de Edu-
cação Infantil, realizando as ações indicadas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso IV deste 
artigo;
 VI - participar do processo de escolha, com o(a) orientador(a) pedagógico(a) e os 
demais profi ssionais do CEI, dos livros, dos materiais pedagógicos e dos brinquedos; 
 VII - colaborar no planejamento e participar das reuniões com as famílias;
 VIII - zelar pela conservação, organização e higienização dos materiais de uso da 
criança; e
 IX - comunicar à Equipe Gestora do CEI todo e qualquer problema em relação à 
criança.
 Subseção III 
 Do(a)s Cuidadore(a)s 
 Art. 19. São atribuições do(a)s Cuidadore(a)s, além das previstas na legislação vi-
gente:
 I - atender toda criança que necessitar e:
 a) respeitar a sua privacidade;
 b) desempenhar suas funções com zelo, de forma a não colocar em risco a sua saúde 
e o seu bem-estar;
 c) recepcioná-la quando da sua chegada ao CEI, auxiliando-a na locomoção e no 
transporte de materiais e objetos pessoais;
 d) acompanhá-la, garantindo seu acesso, deslocamento e movimentação, desde sua 
chegada ao CEI:
 1. em todo o ambiente escolar para a realização das atividades internas e externas à 
sala de aula, inclusive nos horários de intervalo e no contraturno, nas Salas de Recur-
sos Multifuncionais, onde se realizar o Atendimento Educacional Especializado, AEE;
 2. em aulas e/ou atividades extras, constantes em calendário escolar, que não se insi-
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ram no período escolar regular; e
 3. ao término do período, até o local onde deve ser entregue à pessoa por ela respon-
sável, não estando liberado(a) de suas obrigações enquanto não transferir a responsa-
bilidade pelos seus cuidados à essa pessoa;
 e) executar, com segurança:
 1. o apoio necessário nos momentos de alimentação, higiene e vestuário; e
 2. as manobras posturais, de transferência e locomoção;
 f) auxiliá-la, parcial ou totalmente, nas atividades:
 1. de manipulação de objetos, de escrita e/ou digitação (quando os recursos das ajudas 
técnicas não estiverem adaptados ou não forem sufi cientes para a sua independência);
 2. de uso de pranchas de comunicação;
 3. de orientação espacial, inclusive nas brincadeiras; e
 4. escolares, atentando para não interferir no desenvolvimento da sua autonomia, bem 
como no trabalho pedagógico do(a) professor(a);
 g) reconhecer as situações que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar, 
tais como socorro médico, e seguir os procedimentos previstos e orientados pelo CEI;
 II - utilizar os equipamentos e utensílios necessários para as atividades da criança e 
realizar:
 a) assepsias específi cas de sonda e de traqueo, de acordo com as orientações do(a)s 
técnico(a)s responsáveis; e
 b) os procedimentos de higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para 
alimentação e higiene; 
 III - comunicar aos(às) responsáveis pelo CEI:
 a) diariamente, as ocorrências relacionadas à criança e, quando necessário, fazer o 
registro das mesmas, conforme orientações da Equipe Gestora; e
 b) com antecedência, as necessidades de ausências ao trabalho;
 IV - usar o uniforme;
 V - atuar de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Projeto Pedagógico do CEI 
e as orientações da Equipe Gestora; e
 VI - participar das reuniões de planejamento e orientação no âmbito escolar, sociali-
zando os procedimentos para o desenvolvimento da criança.
 Seção IV 
 Da Equipe de Apoio 
 Art. 20. A Equipe de Apoio é composta por:
 I - Assistente Administrativo(a)/Auxiliar Administrativo(a);
 II - Cozinheiro(a);
 III - Auxiliar/Ajudante de Cozinha;
 IV - Porteiro(a)/Vigia/Guarda;
 V - Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais;
 VI - Zelador(a)/Manutentor(a); e
 VII - Coordenador(a) Administrativo(a).
 Art. 21. São atribuições da Equipe de Apoio:
 I - controlar patrimônio, suprimentos e logística;
 II - supervisionar serviços complementares;
 III - coordenar serviços de registros documentais, arquivos, contabilidade e contro-
ladoria; e
 IV - elaborar o planejamento administrativo-fi nanceiro.
 Subseção I 
 Do(a) Assistente  Administrativo(a)/Auxiliar Administrativo(a) 
 Art. 22. São atribuições do(a) Assistente Administrativo(a)/Auxiliar Administrativo(a), 
além das previstas na legislação vigente:
 I - executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, fi nanças 
e logística;
 II - atender pessoas, fornecendo e recebendo informações sobre o CEI e as crianças;
 III - tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário refe-
rente aos mesmos;
 IV - realizar as atividades de organização, registros e arquivamento da documenta-
ção e escrituração da vida escolar das crianças, em conformidade com o disposto no 
Capítulo VII;
 V - organizar e manter atualizados os livros de registros da escrituração escolar; e
 VI - responsabilizar-se pela organização dos prontuários das crianças e do(a)s profi s-
sionais do CEI com a documentação indicada nos artigos 72 e 73.
 Subseção II 
 Do(a) Cozinheiro(a) 
 Art. 23. São atribuições do(a) Cozinheiro(a), além das previstas na legislação vigente:
 I - organizar e supervisionar serviços de cozinha elaborando o pré-preparo, o preparo 
e a fi nalização de alimentos;
 II - observar métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos atendendo ao 
programa de alimentação escolar; e
 III - trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 
segurança, higiene e saúde.
 Subseção III 
 Do(a) Auxiliar/Ajudante de Cozinha 
 Art. 24. São atribuições do(a) Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além das previstas na 
legislação vigente:
 I - auxiliar outro(a)s profi ssionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de 
alimentos e na montagem de pratos;
 II - verifi car a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contami-
nação; e
 III - trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de quali-
dade, segurança, higiene e saúde.
 Subseção IV 
 Do(a) Porteiro(a)/Vigia/Guarda 
 Art. 25. São atribuições do(a) Porteiro(a)/Vigia/Guarda, além das previstas na legis-
lação vigente:
 I - fi scalizar a guarda do patrimônio e observar as instalações, percorrendo-as siste-
maticamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de 
pessoas estranhas e outras anormalidades; 
 II - controlar o fl uxo de pessoas, identifi cando, orientando e encaminhando-as para 
os lugares desejados; e
 III - acompanhar pessoas e mercadorias.
 Subseção V 
 Do(a) Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais 
 Art. 26. São atribuições do(a) Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais, além 
das previstas na legislação vigente:
 I - executar serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e fachadas, 
limpeza de recintos e acessórios; e
 II - trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente.
 Subseção VI 

 Do(a) Zelador(a)/Manutentor(a) 
 Art. 27. São atribuições do(a) Zelador(a)/Manutentor(a), além das previstas na legis-
lação vigente:
 I - executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alve-
naria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes 
e equipamentos;
 II - conservar vidros e fachadas;
 III - limpar recintos e acessórios; e
 IV - trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente.
 Subseção VII 
 Do(a) Coordenador(a) Administrativo(a) 
 Art. 28. São atribuições do(a) Coordenador(a) Administrativo(a), além das previstas 
na legislação vigente:
 I - coordenar o fl uxo fi nanceiro do CEI;
 II - implementar o orçamento fi nanceiro e administrar recursos humanos;
 III - controlar patrimônio, suprimentos e logística e supervisionar serviços comple-
mentares;
 IV - elaborar o planejamento do CEI e coordenar serviços de contabilidade e contro-
ladoria; e
 V - assumir a função de preposto(a), representando a Organização da Sociedade Civil 
em assuntos técnicos rotineiros de maior monta.
 CAPÍTULO II
 DAS CRIANÇAS
 Art. 29. Constituem-se direitos da criança, além do disposto na legislação vigente: 
 I - participar, por meio de representação, das reuniões previstas em calendário escolar;
 II - ter acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos e à organização de tempos 
e espaços que permitam a educação em sua integralidade;
 III - participar de estudos do meio, de atividades culturais e de outras atividades que 
contribuam para o enriquecimento do processo educativo;
 IV - manifestar seus sentimentos, opiniões e pensamentos por meio de múltiplas lin-
guagens;
 V - ter assegurado que o CEI cumpra a sua função de efetivar o processo ensino-
-aprendizagem;
 VI - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso 
e a permanência no CEI;
 VII - ser respeitado(a), sem qualquer forma de discriminação;
 VIII - participar de todas as atividades escolares;
 IX - ter ensino de qualidade ministrado por profi ssionais habilitado(a)s para o exercí-
cio de suas funções e atualizado(a)s em suas áreas de conhecimento;
 X - ter acesso aos conteúdos previstos na proposta curricular do CEI;
 XI - ter acesso a todos os recursos didáticos e pedagógicos do CEI, que contribuam 
para o enriquecimento do trabalho educativo;
 XII - receber AEE;
 XIII - ter assegurado o cuidado e a educação;
 XIV - ter assegurada a instrução em Libras, e o ensino da Língua Portuguesa como 
segunda língua, quando surdo(a);
 XV - receber o uniforme adotado pela RMEC no início do ano letivo;
 XVI - ter assegurado o ingresso na escola após o início do período de aulas, quando 
devidamente justifi cado pelo(a) responsável legal; e
 XVII - receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de 
negligência.
 CAPÍTULO III
 DA FAMÍLIA E/OU RESPONSÁVEIS LEGAIS
 Art. 30. São direitos da família e do(a) responsável legal, além dos dispostos pela 
legislação vigente:
 I - ser respeitada incondicionalmente na sua forma de constituição;
 II - participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico; 
 III - sugerir ações que viabilizem o melhor funcionamento das atividades do CEI; 
 IV - ter conhecimento do projeto pedagógico e das disposições contidas neste Regi-
mento Escolar; 
 V - ser informada, no decorrer do ano letivo, a respeito do trabalho educativo realiza-
do pelo CEI, da frequência e do desempenho escolar da criança;
 VI - ter acesso ao calendário escolar do CEI e de suas alterações;
 VII - votar e/ou ser votado(a) representante no Conselho de Escola e na Comissão 
Própria de Avaliação, CPA;
 VIII - contestar critérios pedagógicos, podendo recorrer às instâncias superiores;
 IX - tomar conhecimento da vida escolar da criança;
 X - requerer transferência da criança;
 XI - solicitar, à Equipe Gestora, comprovante de comparecimento ao CEI, se neces-
sário;
 XII - solicitar interlocução com a comunidade escolar;
 XIII - ser convocado(a) para reuniões em horários que viabilizem a sua participação;
 XIV - demandar que o CEI cumpra a sua função social;
 XV - participar das reuniões dos Colegiados, sem direito a voto quando não for 
membro(a) eleito(a); e
 XVI - optar pela permanência da criança em tempo parcial, desde que no turno em 
que o(a) professor(a) atua, nos agrupamentos I e II, mediante planejamento prévio 
com a Equipe Gestora.
 Art. 31. São deveres da família e do(a) responsável legal:
 I - matricular/rematricular a criança no CEI, providenciando a documentação neces-
sária;
 II - manter relações cooperativas no âmbito escolar;
 III - assumir junto ao CEI ações de corresponsabilidade que assegurem a formação 
educativa da criança;
 IV - zelar para que a criança traga diariamente os objetos necessários para o seu 
cuidado individual;
 V - respeitar todo(a)s o(a)s membro(a)s da Equipe Educacional, sem qualquer forma 
de discriminação;
 VI - fornecer ao CEI os dados e os documentos necessários para a permanente atuali-
zação do prontuário da criança;
 VII - propiciar condições para o comparecimento e a permanência da criança no CEI;
 VIII - respeitar os horários estabelecidos pelo CEI para o bom andamento das ativida-
des escolares, justifi cando os eventuais descumprimentos;
 IX - identifi car-se na secretaria do CEI, para que seja encaminhado(a) ao setor com-
petente;
 X - comparecer às reuniões e às demais convocações pedagógicas e administrativas 
do CEI;
 XI - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e das demais associações, quando 
integrante;
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 XII - acompanhar o desenvolvimento escolar da criança e colaborar para que a pro-
posta pedagógica seja realizada;
 XIII - comunicar à Equipe Gestora a necessidade de ausências da criança, justifi car e 
apresentar os documentos comprobatórios de tal necessidade;
 XIV - respeitar e fazer cumprir as decisões deliberadas pelos colegiados;
 XV - cumprir as disposições do Regimento Escolar; e
 XVI - comunicar à Equipe Gestora eventuais problemas apresentados pela criança, 
que impliquem no acompanhamento pela escola, especialmente os de saúde.
 Parágrafo único. Em caso de descumprimento de horário pela pessoa autorizada a 
buscar a criança, no encerramento das atividades escolares, após esgotadas as ten-
tativas de contato com a família, a Equipe Gestora do CEI deve acionar o Conselho 
Tutelar.
 CAPÍTULO IV
 DAS PROIBIÇÕES
 Art. 32. À família e ao(à) responsável legal é vedado:
 I - tomar decisões individuais, no âmbito do CEI, que prejudiquem o desenvolvimento 
escolar da criança pela qual é responsável ou de qualquer outra criança;
 II - interferir no trabalho da Equipe Educacional entrando nos diferentes ambientes do 
CEI sem a permissão da autoridade competente;
 III - retirar a criança do CEI sem a devida permissão da autoridade competente;
 IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer 
documento ou material pertencente ao CEI; e
 V - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive a criança pela 
qual é responsável, discriminando-a, usando de violência simbólica, agredindo-a fi si-
camente e/ou verbalmente.
 Art. 33. É vedado ao(à) integrante da Equipe Educacional:
 I - discriminar, usar de qualquer tipo de violência simbólica, agredir fi sicamente e/ou 
verbalmente qualquer integrante da comunidade escolar;
 II - ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho;
 III - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confi ado, 
exceto nos casos previstos em lei;
 IV - ausentar-se do CEI sem a prévia comunicação à autoridade competente e sua 
autorização, exceto no exercício das atribuições de seu cargo;
 V - retirar, reproduzir ou utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, 
qualquer documento ou material pertencente ao CEI;
 VI - alimentar-se das refeições destinadas às crianças, exceto quando em atividades 
pedagógicas justifi cadas no projeto pedagógico homologado pela autoridade compe-
tente da SME;
 VII - comercializar todo e qualquer produto no âmbito do CEI; e
 VIII - divulgar, por qualquer meio, ações que envolvam direta ou indiretamente o 
nome do CEI, e/ou do(a)s profi ssionais e das crianças do CEI, sem permissão da au-
toridade competente.
 TÍTULO III
 DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
 CAPÍTULO I
 DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 Art. 34. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como fi nalidade 
o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade.
 Art. 35. A Educação Infantil deve considerar a criança como o centro do processo edu-
cativo, sujeito(a) histórico(a) e de direitos que, nas interações, relações e práticas co-
tidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura.
 Seção I 
 Dos Objetivos da Educação Infantil 
 Art. 36. Na Educação Infantil, a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à 
criança:
 I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de co-
nhecimentos e aprendizagens por meio da experienciação de diferentes linguagens e 
de novas tecnologias; e
 II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confi ança, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças e adulto(a)s.
 Art. 37. A proposta pedagógica da Educação Infantil deve assegurar:
 I - as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, hu-
manos e sociais;
 II - a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes origens, 
culturas, classes sociais e outras variáveis, no que se refere ao acesso a bens culturais 
e às possibilidades de vivência na infância;
 III - a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 
com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento 
de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa;
 IV - a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo 
indissociável ao processo educativo;
 V - a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguísti-
ca, ética, estética e sociocultural da criança;
 VI - o reconhecimento das especifi cidades etárias, das singularidades individuais e 
coletivas das crianças, promovendo interações entre as crianças da mesma idade e 
entre crianças de diferentes idades;
 VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e 
externos às salas de referência das turmas e ao CEI;
 VIII - a acessibilidade aos espaços do CEI, materiais, objetos, brinquedos e orien-
tações para todas as crianças, inclusive as com defi ciência, transtornos globais do 
desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação;
 IX - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indí-
genas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América;
 X - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as his-
tórias e as diferentes culturas, especialmente as africanas, afro-brasileiras e indígenas, 
bem como o combate ao racismo e toda forma de discriminação;
 XI - a dignidade da criança e a proteção contra qualquer forma de violência física ou 
simbólica e negligência no interior do CEI ou praticadas pela família, prevendo os 
encaminhamentos de violações para as instâncias competentes;
 XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valoriza-
ção de suas formas de organização e a corresponsabilidade na educação das crianças; e
 XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a conside-
ração dos seus saberes.
 Seção II 
 Da Organização da Educação Infantil 
 Art. 38. A Educação Infantil é organizada em agrupamentos multietários denomina-
dos:
 I - Agrupamento I, AGI;

 II - Agrupamento II, AGII; e 
 III - Agrupamento III, AGIII.
 Parágrafo único. Os critérios para enturmação das crianças, nos agrupamentos, são 
defi nidos por Resolução específi ca da SME.
 Art. 39. O funcionamento do CEI cumpre as seguintes regras:
 I - garantia de carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um 
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar;
 II - atendimento das 7h às 18h para crianças de zero a três anos de idade; e
 III - permanência mínima diária de quatro horas para crianças de quatro e cinco anos 
de idade.
 Art. 40. O módulo do número de crianças por Agente de Educação Infantil é defi nido 
por Resolução específi ca da SME, em consonância com as diretrizes nacionais.
 CAPÍTULO II
 DA PROPOSTA CURRICULAR
 Art. 41. O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras 
que garantem experiências com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais 
que se dão entre as crianças, suas famílias e o(a)s educadore(a)s, acolhendo a hetero-
geneidade expressiva das diversidades e constituindo história de vida no âmbito das 
ações educacionais.
 Art. 42. As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:
 I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem 
diferentes gêneros textuais e formas de expressão corporal, gestual, verbal, plástica, 
dramática e musical;
 II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com 
a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e 
escritos, no contexto das práticas sociais;
 III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de 
contextos signifi cativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, 
do(a)s educadore(a)s e da comunidade;
 IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e 
gráfi cas, cinema, fotografi a, teatro, literatura e dança;
 V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diver-
sidade humana, social e cultural;
 VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimu-
lem a socialização entre sujeito(a)s e grupos, por meio de uma educação integradora 
e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de dife-
rentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, 
etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na 
vida social;
 VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o(a) 
outro(a), no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
 VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodi-
versidade e a necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com 
o(a) outro(a) e com a natureza;
 IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasi-
leiras; e
 X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que am-
pliem as vivências das crianças com o conhecimento e a cultura. 
 § 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação 
das crianças, famílias e educadore(a)s.
 § 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, 
deve ser registrado continuamente em variadas formas e em diferentes suportes, e 
deve subsidiar a elaboração de relatórios individuais trimestrais da trajetória educa-
cional das crianças.
 CAPÍTULO III
 DO PROJETO PEDAGÓGICO
 Art. 43. O Projeto Pedagógico é o documento que registra o compromisso público da 
comunidade escolar em aperfeiçoar, continuadamente, a educação ofertada no CEI.
 Parágrafo único. O Projeto Pedagógico deve fi car à disposição de toda a comunidade 
escolar.
 Art. 44. O Projeto Pedagógico deve ser elaborado de acordo com Resolução especí-
fi ca da SME.
 Art. 45. O Projeto Pedagógico, após homologação pela autoridade competente, tem 
validade de quatro anos.
 Parágrafo único. Nos três anos subsequentes ao ano de homologação do Projeto Pe-
dagógico, a Equipe Educacional deve realizar a atualização/adequação, conforme Re-
solução específi ca da SME.
 CAPÍTULO IV
 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Art. 46. A Educação Especial, modalidade transversal da Educação Básica, é ofere-
cida às crianças com laudo de defi ciência, transtornos globais do desenvolvimento e 
com altas habilidades ou superdotação como parte integrante da educação regular. 
 Art. 47. A Educação Especial tem como objetivo identifi car as potencialidades e pro-
mover o desenvolvimento das crianças que apresentem defi ciência, transtornos glo-
bais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, apoiando, complemen-
tando ou suplementando a sua formação escolar. 
 Art. 48. O CEI organiza a Educação Especial, mediante:
 I - apoio às atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção;
 II - acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos mobiliários, 
nos equipamentos e nos transportes;
 III - fl exibilização e adaptação do currículo, respeitadas as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica;
 IV - articulação das políticas públicas intersetoriais, em especial com os serviços de 
Saúde e de Assistência Social; e
 V - garantia do currículo funcional, quando necessário.
 Art. 49. Os objetivos do Atendimento Educacional Especializado, AEE, pelo(a) 
professor(a) de Educação Especial, são:
 I - identifi car e encaminhar para diagnóstico os casos de possíveis crianças público-
-alvo de Educação Especial; e
 II - dar apoio pedagógico às crianças com defi ciência, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades ou superdotação.
 Parágrafo único. O plano de trabalho do AEE, no turno da aula, deve ser transversal 
a todos os planos de ensino do CEI e elaborado pelo(a) professor(a) de Educação 
Especial com a Equipe Educacional.
 CAPÍTULO V
 DA AVALIAÇÃO
 Seção I 
 Da Avaliação Institucional Participativa 
 Art. 50. A Avaliação Institucional Participativa é o processo pelo qual o CEI cons-
trói conhecimento sobre sua própria realidade, com a fi nalidade de planejar as ações 
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destinadas ao aprimoramento institucional e à superação das difi culdades identifi ca-
das nas dimensões política, pedagógica e administrativa, como uma tarefa de toda a 
comunidade escolar.
 Art. 51. São objetivos específi cos da Avaliação Institucional Participativa no CEI, 
dentre outros:
 I - avaliar o processo ensino-aprendizagem desenvolvido;
 II - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades no cumprimento 
da obrigação social de ofertar uma educação de qualidade;
 III - construir um campo transparente, integrador e ético de interrelacionamento para 
a efetividade do processo de educação de qualidade; e
 IV - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do processo, visando:
 a) ao aperfeiçoamento do(a)s profi ssionais que atuam no CEI; e
 b) à qualifi cação dos atos administrativos, do processo de tomada de decisões e da 
participação das crianças e das famílias.
 Art. 52. A Avaliação Institucional no CEI compreende duas dimensões:
 I - a interna, que corresponde à autoavaliação; e
 II - a externa, que corresponde à avaliação de desempenho escolar das crianças reali-
zada pelo órgão competente.
 Art. 53. A autoavaliação é realizada pela Comissão Própria de Avaliação, CPA e visa 
à análise da gestão dos aspectos pedagógicos, fi nanceiros e administrativos do CEI.
 Seção II 
 Da Avaliação do Percurso Formativo da Criança 
 Art. 54. A avaliação da trajetória educacional da criança deve ser elaborada na for-
ma de relatório individual trimestral, em consonância com as diretrizes curriculares 
da Educação Infantil vigentes, o qual deve ser disponibilizado às famílias pelo(a)s 
professore(a)s nas reuniões periódicas.
 Art. 55. O registro individual de avaliação da trajetória educacional das crianças deve 
ser realizado em relatórios, de periodicidade trimestral, que devem:
 I - ser redigidos na forma narrativa, pelo(a)s professore(a)s;
 II - articularem-se entre si, de modo que cada novo relatório considere e dialogue 
com o(s) anterior(es), revelando a trajetória educacional da criança como processo 
contínuo;
 III - explicitar as vivências da criança na relação com as diretrizes curriculares da 
educação municipal e com o planejamento dinâmico e fl exível, que dá materialidade 
ao currículo desenvolvido com a criança; 
 IV - considerar os planejamentos e replanejamentos elaborados pelo(a)s educadore(a)
s para e com os agrupamentos e grupos específi cos de crianças;
 V - ser inseridos no Sistema Informatizado da SME; e 
 VI - compor subsídios para a elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico.
 Parágrafo único. O relatório individual trimestral das crianças da faixa etária de ma-
trícula obrigatória deve compor a documentação a ser expedida na transferência de 
escola ou na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.
 TÍTULO IV
 DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR
 CAPÍTULO I
 DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
 Art. 56. Os horários de funcionamento para atendimento das crianças devem ser orga-
nizados em tempo parcial e/ou integral, de acordo com os períodos/turnos: 
 I - Manhã, das 7h às 11h; 
 II - Tarde, das 13h às 17h; e
 III - Integral, das 7h às 18h. 
 Parágrafo único. Além da organização de que trata o  caput  podem ocorrer outras for-
mas de organização dos períodos e a reorganização dos períodos/turnos, durante o ano 
letivo, mediante a comprovada necessidade do atendimento da demanda e expressa 
autorização da Secretaria Municipal de Educação de Campinas.
 CAPÍTULO II
 DOS CRITÉRIOS DE ENTURMAÇÃO
 Art. 57. A organização das turmas estrutura-se em agrupamentos multietários com-
postos por: 
 I - crianças de um ano e sete meses de idade completos até o mês de fevereiro do ano 
corrente, Agrupamento I, AG I; 
 II - crianças de um ano e oito meses a três anos e três meses de idade completos até o 
mês de fevereiro do ano corrente, Agrupamento II, AG II; e
 III - crianças de três anos e quatro meses completos até o mês de fevereiro do ano 
corrente, a cinco anos e onze meses de idade, Agrupamento III, AG III. 
 § 1º A enturmação das crianças deve considerar a efetiva presença de crianças com 
idades variadas, conforme a faixa etária que compõe cada agrupamento, promovendo 
a heterogeneidade de idades e características das crianças conforme indicado nos do-
cumentos curriculares da SME. 
 § 2º Além da previsão de turmas de AG I, II e III, podem ser organizadas turmas 
mistas de AG I/II e II/III, mediante expressa autorização da SME.
 CAPÍTULO III
 DO CALENDÁRIO ESCOLAR
 Art. 58.  O calendário escolar é organizado de acordo com resolução específi ca, homo-
logado pelo(a) Representante Regional da SME e deve garantir:
 I - mínimo anual de duzentos dias letivos;
 II - férias docentes na forma estabelecida na convenção coletiva de trabalho do(a)s 
professore(a)s de Educação Básica e de sua representatividade sindical;
 III - recesso escolar na forma estabelecida na convenção coletiva de trabalho do(a)s 
professore(a)s de Educação Básica e de sua representatividade sindical;
 IV - feriados;
 V - três Reuniões de Família e Educadore(a)s, RFE, com periodicidade trimestral; 
 VI - mínimo de três reuniões Pedagógicas coletivas para planejamento e avaliação do 
Projeto Pedagógico;
 VII - quatro reuniões ordinárias do Conselho de Escola; e
 VIII - as reuniões da Comissão Própria de Avaliação, CPA, de acordo com o estabele-
cido em Resolução própria da SME.
 Parágrafo único. Nos períodos de férias e recessos do(a)s docentes o CEI garante o 
atendimento de crianças, nos agrupamentos I e II. 
 CAPÍTULO IV
 DO CADASTRO, DA MATRÍCULA E DA TRANSFERÊNCIA
 Seção I 
 Do Cadastro 
 Art. 59. Os cadastros devem ser realizados no Sistema informatizado da SME de acor-
do com resolução específi ca da SME e mediante a apresentação, pelo(a) responsável 
legal pela criança, dos seguintes documentos originais: 
 I - certidão de nascimento da criança; 
 II - cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do(a) responsável legal; 
 III - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso; e
 IV - comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente, conta 

de água. 
 § 1º O(A)s benefi ciário(a)s do programa Bolsa Família devem, além dos documentos 
indicados nos incisos deste artigo, apresentar o cartão Bolsa Família do(a) responsável 
legal, com o Número de Identifi cação Social, NIS. 
 § 2º Para a criança e/ou responsável legal público-alvo da Educação Especial, além 
dos documentos indicados nos incisos deste artigo, apresentar documento comproba-
tório (Laudo, Relatório Médico ou Cartão Acessibilidade). 
 Seção II 
 Da Matrícula 
 Art. 60. Matrícula é o ato realizado presencialmente pelo(a) responsável legal pela 
criança, nos termos de Resolução específi ca da SME e mediante:
 I - cadastramento da criança;
 II - apresentação dos seguintes documentos comprobatórios:
 a) Certidão de Nascimento;
 b) Cédula de Identidade, RG, ou outro documento com foto do(a) responsável legal;
 c) comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
 d) comprovante de residência no Município de Campinas;
 e) Carteira de vacinação atualizada;
 f) número de Identifi cação Social, NIS, apenas para o(a)s benefi ciário(a)s do Progra-
ma Bolsa Família; e
 g) Laudo, Relatório Médico ou Cartão Acessibilidade para a criança e/ou responsável 
legal público-alvo da Educação Especial;
 III - assinatura de Ficha de Matrícula; e
 IV - inserção dos dados, pela direção do CEI, no Sistema Informatizado da SME.
 Parágrafo único. Para efetivação da matrícula devem ser apresentados os originais e 
as cópias dos documentos exigidos.
 Seção III 
 Da Transferência 
 Art. 61. A transferência, em qualquer época do ano letivo, só ocorre para a criança na 
faixa etária de matrícula obrigatória, nos termos de Resolução específi ca da SME, da 
seguinte forma:
 I - entre CEIs da Rede Municipal de Ensino de Campinas, RMEC, no Sistema Infor-
matizado da SME;
 II - entre CEIs da RMEC e escolas privadas de Educação Infantil de instituições co-
laboradoras com a SME, no Sistema Informatizado da SME; e
 III - entre CEIs da RMEC e escolas privadas do Sistema Municipal de Ensino de 
Campinas ou escolas públicas e privadas de outros sistemas educacionais, mediante:
 a) requerimento de transferência assinado pelo(a) responsável legal;
 b) apresentação, pelo(a) responsável legal, de declaração de vaga emitida pela escola 
que efetivará a matrícula ou assinatura de termo de ciência sobre a necessidade de 
matrícula imediata em outra escola;
 c) emissão de Declaração de Transferência, pela direção do CEI; e
 d) emissão do Histórico Escolar no prazo máximo de quinze dias. 
 Art. 62. Para todas as crianças transferidas durante o ano letivo e que frequentaram, 
no mínimo, dois terços do trimestre em que foi solicitada a transferência, o relatório 
individual deve ser elaborado e inserido no Sistema Informatizado da SME.
 Parágrafo único. Somente para as transferências previstas no inciso III do Art. 61 
deste Regimento o relatório deve ser impresso para compor o Histórico Escolar.
 CAPÍTULO V
 DA FREQUÊNCIA
 Art. 63. A frequência da criança é controlada diariamente pelo(a) professor(a), regis-
trada no diário de classe e inserida no Sistema Informatizado da SME.
 Art. 64. A frequência das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória, matricu-
ladas no Agrupamento III, deve ser igual ou superior a 60% do total da carga horária.
 Art. 65. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência conforme disposto 
no Art. 63 deste Regimento, a direção do CEI deve:
 I - comunicar por escrito, no ato da matrícula e ciência do(a) responsável legal pela 
criança, a obrigatoriedade do percentual mínimo de frequência;
 II - comunicar ao(à) responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco 
dias consecutivos devem ser devidamente justifi cadas por documentação;
 III - convocar o(a) responsável legal pela criança para esclarecimentos, após cinco 
dias consecutivos de ausência sem justifi cativa;
 IV - notifi car, por meio de documento protocolizado, o Conselho Tutelar após es-
gotadas as ações indicadas nos incisos I, II e III deste artigo decorridos quinze dias 
consecutivos de ausências injustifi cadas; e
 V - notifi car ao Conselho Tutelar os casos em que a infrequência atingir 30% do 
percentual permitido em lei.
 Art. 66. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência das crianças ma-
triculadas nos Agrupamentos I, II e as de matrícula facultativa no Agrupamento III, a 
direção do CEI deve:
 I - comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que 
as ausências a partir de cinco dias consecutivos devem ser devidamente justifi cadas 
por documentação;
 II - convocar o(a) responsável legal para esclarecimentos, após cinco dias consecuti-
vos de ausência sem justifi cativa; e
 III - cancelar a matrícula da criança, esgotada a situação prevista no Inciso II deste 
artigo, decorridos quinze dias consecutivos de ausências injustifi cadas.
 Art. 67. Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio me-
diante justifi cativa do(a) responsável legal.
 Parágrafo único. Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola.
 CAPÍTULO VI
 DA ALIMENTAÇÃO
 Art. 68. A alimentação escolar é compreendida como ação educacional que integra 
o currículo, ocorre de acordo com as diretrizes dos Planos Nacional e Municipal de 
Alimentação Escolar, as orientações do Programa Municipal de Alimentação Escolar 
do Departamento de Alimentação Escolar, das Centrais de Abastecimento Campinas 
S/A, Ceasa Campinas e seu preparo conta com alimentos variados e seguros, que res-
peitam a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, inclusive do(a)s que 
necessitam de atenção específi ca.
 CAPÍTULO VII
 DA DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR
 Art. 69. Os atos escolares devem ser escriturados em livros e formulários padroniza-
dos e registrados, observando-se os regulamentos e as disposições legais:
 I - nos Sistemas Informatizados da SME;
 II - na Secretaria Escolar Digital, da Secretaria Estadual de Educação do Estado de 
São Paulo; e
 III - no Educacenso, do Ministério da Educação.
 Parágrafo único. É responsabilidade do(a) Diretor(a) Educacional garantir que todos 
os registros dos atos escolares sejam realizados, bem como sua permanente atualiza-
ção.
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 Art. 70. A escrituração, o arquivamento e o registro, nos Sistemas Informatizados, dos 
atos escolares têm como fi nalidade, a qualquer tempo:
 I - assegurar a verifi cação de:
 a) identifi cação da criança;
 b) regularidade da frequência ao CEI; e
 c) autenticidade da vida escolar da criança;
 II - assegurar a verifi cação de dados relativos aos(às) profi ssionais da educação;
 III - subsidiar as políticas de planejamento para a Educação Infantil do município; e
 IV - fornecer dados para o Sistema Educacional Brasileiro.
 Art. 71. O registro da vida escolar da criança é feito por meio de:
 I - Ficha de Matrícula;
 II - Relatório Individual Trimestral;
 III - Diário de Classe;
 IV - Histórico Escolar;
 V - Requerimento e Declaração de Transferência;
 VI - inserção de dados nos Sistemas Informatizados, conforme disposto no Art. 69 
deste Regimento; e
 VII - fi cha da criança matriculada na SRM.
 Parágrafo único. Os registros de vida escolar da criança não devem conter emendas ou 
rasuras e devem ser subscritos pelo(a) autoridade escolar responsável.
 Seção I 
 Do Prontuário das Crianças 
 Art. 72.  O CEI mantém os prontuários das crianças, contendo:
 I - Ficha de Matrícula;
 II - relatórios específi cos, quando necessário;
 III - cópia da Certidão de Nascimento;
 IV - cópia do comprovante de residência;
 V - cópia atualizada da Carteira de Vacinação;
 VI - cópia do documento de identifi cação do(a) responsável legal;
 VII - cópia de documento comprobatório de guarda ou tutela, quando for o caso;
 VIII - Histórico Escolar; e
 IX - outros.
 Seção II 
 Do Prontuário do(a)s Profissionais 
 Art. 73.  O CEI mantém os prontuários do(a)s professore(a)s, do(a)s especialistas de 
educação e do(a)s funcionário(a)s, contendo:
 I - Ficha cadastral;
 II - cópia de documento pessoal;
 III - foto 3x4 recente;
 IV - cópia, frente e verso, do diploma de Formação de Instituição reconhecida pelo 
MEC;
 V - cópia, frente e verso, do diploma de Especialização para os cargos e/ou funções 
que exigem essa formação;
 VI - cópia, frente e verso, do histórico escolar;
 VII - cópia, frente e verso, do contrato de trabalho; e
 VIII - cópia, integral, da carteira de trabalho.
 Seção III 
 Dos Livros de Registro 
 Art. 74. A organização do CEI deve ser registrada por meio de livros de registro de:
 I - reuniões pedagógicas coletivas;
 II - reunião de formação do(a)s Agentes de Educação Infantil;
 III - reuniões de Conselho de Escola;
 IV - reuniões da família e/ou responsável legal;
 V - reuniões de Avaliação Institucional Participativa;
 VI - reuniões da Equipe Gestora;
 VII - termos de visita/registro do acompanhamento da Supervisão Educacional;
 VIII - ponto do pessoal administrativo e docente;
 IX - atribuição de turma/agrupamento;
 X - bens patrimoniais;
 XI - comunicados internos;
 XII - protocolos;
 XIII - ocorrências; e
 XIV - eliminação de documentos.
 Art. 75. Os livros de escrituração escolar devem conter: 
 I - termos de abertura e de encerramento, preenchidos no ato da abertura;
 II - numeração e carimbo do CEI em todas as páginas; e
 III - rubrica do(a) Diretor(a) Educacional em todas as páginas.
 TÍTULO V
 DOS COLEGIADOS
 CAPÍTULO I
 DO CONSELHO DE ESCOLA
 Art. 76. O Conselho de Escola, criado pela Lei Municipal nº 6.662, de 10 de outubro 
de 1991, é um colegiado de caráter deliberativo.
 Art. 77. O Conselho de Escola deve ser a base de democratização da gestão no CEI, 
com efetiva participação na construção das ações para a organização e funcionamento 
da escola, implementação do Projeto Pedagógico e relacionamento com a comunida-
de, compatíveis com as orientações e diretrizes traçadas pela Secretaria Municipal de 
Educação, a fi m de assegurar a qualidade da educação ofertada.
 Art. 78. A autonomia do Conselho de Escola se exerce nos limites da legislação em 
vigor, das diretrizes de política educacional traçadas pela SME, e do compromisso 
com a democratização das oportunidades de acesso e permanência na escola pública 
de todo(a)s que a ela têm direito. 
 Art. 79. Ao Conselho de Escola cabe estabelecer diretrizes e critérios gerais relativos 
à organização e ao funcionamento do CEI, bem como ao relacionamento com a co-
munidade. 
 Art. 80. O Conselho de Escola é eleito anualmente, conforme calendário estabelecido 
em Resolução específi ca da SME, com atas de eleição e reuniões registradas em livro 
próprio.
 Seção I 
 Da Composição e da Eleição do Conselho de Escola 
 Art. 81. O Conselho de Escola deve garantir a representatividade das famílias e res-
ponsáveis legais pelas crianças, professore(a)s e funcionário(a)s do CEI. 
 Parágrafo único. Também deve compor o Conselho de Escola um(a) representante da 
Associação ou Associações de Moradore(a)s do bairro, quando esta existir e estiver 
devidamente registrada. 

 Art. 82. A composição do Conselho de Escola, do qual o(a) Diretor(a) do CEI é mem-
bro nato, deve obedecer à seguinte proporcionalidade:
 I - quinze por cento de docentes e/ou especialistas;
 II - trinta e cinco por cento do(a)s demais funcionário(a)s; e
 III - cinquenta por cento de famílias e responsáveis legais das crianças. 

 Seção II 
 Das Atribuições do Conselho de Escola 
 Art. 83. São atribuições e competência do Conselho de Escola:
 I - deliberar sobre:
 a) as diretrizes a serem seguidas e metas a serem alcançadas pelo CEI; 
 b) o investimento de recursos; 
 c) a criação e as normas regulamentares dos organismos auxiliares do CEI que ve-
nham a ser criados;
 d) os projetos, a ação e as prioridades dos organismos auxiliares que existam no CEI;
 e) projetos de atendimentos integral à criança, no campo material, psicopedagógico, 
social ou de saúde;
 f) programas regulares ou especiais que visem a integração escola-família-comuni-
dade;
 g) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica;
 h) atividades extraclasses que visem um maior aprimoramento da criança; e
 i) a organização e o funcionamento do CEI, o atendimento à demanda e demais aspec-
tos pertinentes, de acordo com as orientações fi xadas pela SME;
 II - discutir e dar parecer sobre:
 a) ampliações e reformas em geral no prédio do CEI;
 b) problemas existentes entre o corpo docente ou entre o(a)s funcionário(a)s e que 
estejam prejudicando o projeto pedagógico;
 c) posturas individuais que surjam em qualquer dos segmentos que interagem no CEI 
e que coloquem em risco as diretrizes e as metas deliberadas; e
 d) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeito(a)s o(a)s profi ssionais do CEI, 
sem prejuízo de recorrência a outras instâncias;
 III - elaborar, com a equipe de educadore(a)s do CEI, o Calendário Escolar e o Projeto 
Pedagógico, observadas as normas do Conselho Municipal de Educação, da SME e 
da legislação pertinente;
 IV - apreciar os relatórios anuais, analisando seu desempenho, tendo por parâmetros 
as diretrizes e metas deliberadas; e
 V - acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico. 
 Seção III 
 Das Reuniões e Registros do Conselho de Escola 
 Art. 84. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola devem constar do Calendário 
Escolar. 
 Art. 85. Os Conselheiros suplentes podem participar de todas as reuniões sem direito 
a voto, salvo quando estiverem substituindo Conselheiro efetivo. 
 Art. 86. O Conselho de Escola pode se reunir a qualquer época, em caráter extraordi-
nário, mediante convocação por escrito: 
 I - do(a) Diretor(a) Educacional do CEI; 
 II - de um terço do(a)s Conselheiro(a)s titulares, em requerimento dirigido ao(à) Pre-
sidente, especifi cando o motivo da convocação; e 
 III - do Conselho das Escolas Municipais. 
 § 1º A convocação por escrito, de que trata este artigo, deve chegar individualmente 
a cada um(a) do(a)s conselheiro(a)s titulares ou suplentes, no mínimo setenta e duas 
horas antes da reunião, que devem comprovar o seu recebimento. 
 § 2º A reunião extraordinária do Conselho de Escola deve ser realizada sempre segun-
do a pauta para a qual foi convocada e que deve constar da carta convocatória. 
 § 3º As reuniões extraordinárias só podem ser convocadas para horário idêntico ao 
estabelecido para as ordinárias. 
 Art. 87. O(A) Conselheiro(a) titular que faltar a duas reuniões sucessivas, sem justifi -
cativa por escrito, deve ser substituído(a) por seu(sua) suplente, mediante exoneração 
e convocação por escrito do(a) Diretor(a) do CEI. 
 Art. 88. As reuniões do Conselho de Escola devem ter sempre sua pauta elaborada 
e aprovada em seu início e suas deliberações devem constar de ata lavrada em livro 
próprio para esse fi m.
 Parágrafo Único. As atas devem ser sempre divulgadas e com cópias afi xadas em 
local visível do CEI. 
 Art. 89. As reuniões devem ser realizadas em primeira convocação com a presença 
da maioria simples do(a)s membro(a)s do Conselho ou em segunda convocação, trinta 
minutos após, com qualquer quórum. 
 CAPÍTULO II
 DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
 Art. 90. A Comissão Própria de Avaliação, CPA, é um colegiado que visa coordenar o 
processo de avaliação institucional participativa do CEI e sua organização e funciona-
mento são defi nidos por Resolução específi ca da SME.
 Art. 91. A CPA tem como princípios:
 I - a participação de todos o(a)s sujeito(a)s envolvido(a)s com o CEI visando ao avan-
ço no processo de qualifi cação da educação a partir das especifi cidades e disposições 
locais; e
 II - a qualidade negociada entre a comunidade escolar interna e entre esta e a co-
munidade externa ao CEI, produzindo acordos para contemplar as ações prioritárias 
defi nidas no plano de avaliação do Projeto Pedagógico.
 Art. 92. A autoavaliação, o Plano de Trabalho e os relatórios da CPA devem ser:
 I - socializados a todos os membros da comunidade escolar; e
 II - integrados ao Projeto Pedagógico.
 Parágrafo único. Os documentos previstos no  caput  devem ser considerados no Plano 
de Trabalho Anual do Naed.
 Seção I 
 Da Composição da CPA 
 Art. 93. A CPA é constituída por, no mínimo:
 I - um(a) representante da Equipe Gestora;
 II - um(a) representante da Equipe Docente;
 III - um(a) representante da Equipe de Apoio Direto à criança;
 IV - um(a) representante da Equipe de Apoio Administrativo; e
 V - um(a) representante das famílias.
 Parágrafo único. O papel de articulador(a) da CPA deve ser exercido por um(a) 
membro(a) da Equipe Gestora.
 Seção II 
 Das Atribuições da CPA 
 Art. 94. São atribuições da CPA:
 I - conduzir o processo de avaliação interna ou autoavaliação do CEI;
 II - sistematizar as informações obtidas no processo de avaliação interna para esta-
belecer a interlocução com as ações desencadeadas por meio das políticas públicas 
da SME;
 III - desenvolver o processo de avaliação interna de tal modo que haja superação das 
experiências avaliativas descontextualizadas e geradoras de comparações e competi-
ções entre o(a)s envolvido(a)s;
 IV - estimular a participação de toda comunidade escolar nas diferentes etapas do 
processo de avaliação interna;
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 V - incluir, corresponsabilizar e valorizar a comunidade escolar na análise dos dados 
coletados no processo de avaliação interna;
 VI - manter informada a comunidade escolar sobre o processo de avaliação interna, 
seus encaminhamentos e resultados;
 VII - identifi car, no processo educativo, fragilidades e/ou potencialidades e propor 
estratégias para superação das difi culdades observadas;
 VIII - elaborar seu Plano de Trabalho, indicando as ações propostas para o monito-
ramento do Plano de Metas defi nido pelos coletivos da escola e indicado no Projeto 
Pedagógico; e
 IX - manter atualizados em livro próprio os registros das discussões, encaminhamen-
tos propostos e atividades realizadas pela comissão.
 Parágrafo único. O Plano de Trabalho da CPA deve ser aprovado pelo Conselho de 
Escola.
 Seção III 
 Das Reuniões e Registros da CPA 
 Art. 95. As reuniões ordinárias da CPA devem constar do Calendário Escolar. 
 Art. 96. As reuniões da CPA devem ter sempre sua pauta elaborada e aprovada em seu 
início e suas deliberações devem constar de ata lavrada em livro próprio para esse fi m.
 Parágrafo único. As atas devem ser sempre divulgadas e com cópias afi xadas em local 
visível no CEI. 
 Art. 97. As reuniões devem ser realizadas em primeira convocação com a presença da 
maioria simples do(a)s membro(a)s da CPA ou em segunda convocação, trinta minu-
tos após, com qualquer quórum. 
 TÍTULO VI
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 Art. 98. O presente Regimento deve estar à disposição e ser cumprido por toda a co-
munidade escolar, após homologado pela autoridade competente da SME e publicado 
em Diário Ofi cial do Município, DOM.
 Art. 99. Este Regimento Escolar tem vigência mínima de quatro anos e deve ser ree-
laborado mediante adendos ou alterações regimentais, quando houver necessidade de 
aperfeiçoamento do processo educativo ou alteração na legislação educacional.
 Art. 100. O presente Regimento Escolar entrará em vigor em 1 de fevereiro de 2022. 

 PORTARIA SME Nº067, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
  

 O Secretário Municipal de Educação no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º 
da Resolução SME/Fumec nº 4, de 18 de julho de 2007, com fundamento na Resolu-
ção CME nº 1, de 1 de março de 2018, na Resolução SME nº 7, de 12 de setembro de 
2018 e considerando o Parecer da Comissão nomeada pela Portaria SME nº 32, de 14 
de julho de 2021, conforme consta no Protocolado nº 2020/10/13897,
 RESOLVE:
 Art. 1º  Credenciar e autorizar o funcionamento da escola privada de Educação Infantil 
P.B. MARQUES EDUCAÇÃO - ESCOLA INFANTIL PEDRO E ROGÉRIO, CNPJ 
nº 24.208.615/0001-76, matriz, situada na Rua Sérgio Guimarães Fabiano, nº 728, 
Cidade Satélite Íris II, CEP 13059-640, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 
abrangida pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas, para o atendimento de 
crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade (creche e pré-escola).
 Art. 2º Os responsáveis pela escola fi cam obrigados a manter o Projeto Pedagógico e 
o Regimento Escolar adequados às normas baixadas pelo Conselho Nacional de Edu-
cação, Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação. 
 Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação zelará pelo fi el cumprimento das obri-
gações assumidas em decorrência desta portaria, nos termos da legislação vigente.
 Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
   

 PORTARIA SME Nº068, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
  

 O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º 
da Resolução SME/FUMEC nº 4, de 18 de julho de 2007, e
 CONSIDERANDOa Resolução SME Nº 024, de 05 de novembro de 2021, que 
dispõe sobre os critérios para o concurso anual de remoção, de livre escolha, do(a)
s servidore(a)s do Quadro do Magistério da Secretaria Municipal de Educação de 
Campinas, e
 CONSIDERANDO a Resolução SME Nº 025, de 05 de novembro de 2021, que dis-
põe sobre o concurso anual de remoção, por livre escolha, do(a)s Agentes de Educação 
Infantil e Monitore(a)s Infantojuvenis-I para o ano de 2022, 
 Determina:
 Art. 1º - Instituir a Comissão Própria para análise e providências, em instância única, 
relativas aos recursos concernentes ao processo de remoção de docentes, especialistas 
de educação, agentes de educação infantil e monitores infanto-juvenis, constituída 
por um supervisor educacional indicado porcada NAED e presidida por membro da 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas, indicado por seu coordenador.
 §1º A Comissão, a que alude o caput do artigo, fi ca assim constituída:
 1. Presidente: Wagner Rogério Milanezi, matr. 1364316;
 2. NAED Sul: Airton Manoel Dos Santos, matr. 1197541;
 3. NAED Leste: Adriana Lech Cantuária, matr. 1247883;
 4. NAED Sudoeste: Marcos Donizetti Forner Leme, matr. 1196235;
 5. NAED Norte: Jose Carlos Lopes Sariego, matr. 1111116;
 6. NAED Noroeste: Graziele Kathleen Tavares Santana de Albuquerque, matr. 
1368397.
 §2º A comissão, a que alude o caput, deverá reunir-se nos dias 24, 25 e 26 de novem-
bro de 2021, das 08:30 às 17:00, através de videoconferência, cujos detalhes serão 
oportunamente informados.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 

 COMUNICADO SME Nº151, DE 11 NOVEMBRO DE 2021 
  

 O Secretário Municipal de Educação no exercício das atribuições que lhe confere o 
Art. 2º da Resolução SME/Fumec nº 4, de 18 de julho de 2007, considerando o resul-
tado do trabalho da Comissão instituída pela Portaria SME nº 59, de 07 de outubro 
de 2021, e da Comissão instituída pela Portaria SME nº 60, de 7 de outubro de 2021, 
conforme consta no Processo PMC.2021.00035926-02,
 COMUNICA:
 I - O resultado do processo seletivo de professore(a)s para a atuação na área de pro-
dução de material adaptado para atender às necessidades educacionais do(a)s aluno(a)
s público-alvo da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Campinas, nos 

termos indicados no Art. 6º da Resolução SME nº 17, de 7 de outubro de 2021, con-
forme lista de candidatas selecionadas na seguinte ordem:
 1º Patrícia Maria de Sousa Britto, matrícula 103.213-5; 
 2º Patrícia Machado Yamakawa Scabello, matrícula 119.524-7.

 II - O resultado do processo seletivo de professore(a)s para a atuação na articulação 
dos processos inclusivos do(a)s aluno(a)s com Altas Habilidades/Superdotação, AH/
SD, da Rede Municipal de Ensino, nos termos indicados no Art. 8º da Resolução SME 
nº 16, de 7 de outubro de 2021, conforme lista de candidato(a)s selecionado(a)s na 
seguinte ordem:
 1º Aline Aparecida Veltrone, matrícula 124.713-1;
 2º Cássio Pacheco de Freitas, matrícula 133.608-8;
 3º Luiz Filipe de Macedo Bartoleti, matrícula 133.641-0.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo:  PMC.2021.00025685-11
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 234/2021 - Eletrônico
 Objeto:  Aquisição de conjuntos de material escolar.

 Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a 
favor da empresa:
 -BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA,  
no valor de R$ 7.399.731,00 (sete milhões trezentos e noventa e nove mil setecentos e 
trinta e um reais), onerando integralmente as dotações do presente exercício.
 - COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA,  no valor de R$ 2.107.908,00 (dois mi-
lhões cento e sete mil novecentos e oito reais), onerando integralmente as dotações do 
presente exercício.
 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA,  no valor de R$ 
1.166.856,00 (um milhão cento e sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis 
reais), onerando integralmente as dotações do presente exercício.
 - MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 
LTDA , no valor de R$ 2.544.889,00 (dois milhões quinhentos e quarenta e quatro 
mil oitocentos e oitenta e nove reais), onerando integralmente as dotações do presente 
exercício.
 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA-ME,  no valor de R$ 1.034.340,00 (um milhão 
trinta e quatro mil trezentos e quarenta reais), onerando integralmente as dotações do 
presente exercício.
 - EDULAB-COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA,  no valor 
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), onerando integralmente as dotações do 
presente exercício.

 Publique-se na forma da Lei.
 1.à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; 
 2. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. 
COORDENADOR DA COORDENADORIA SETORIAL DE 

ANÁLISES DE INCENTIVOS FISCAIS - SMF 
  

  Protocolo:  2016/10/30621
 Data : 12/08/2016
 Interessado : Sociedade Educacional Fleming
 CNPJ : 61.710.166/0001-96
 IM : 55.805-2
 Assunto : Imunidade Tributária - ISSQN
 DECIDO: 

 Deixo de conhecer do pedido de reconhecimento de imunidade tributária com exten-
são ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), da inscrição mobiliária 
nº 55805-2, nos termos da Lei Municipal nº 13.104/2007, art. 83, VI, e da IN SMF nº 
006/2019, art. 1º, § 7º, posto que embora intimada a instituição deixou de apresentar 
os documentos necessários à análise do pedido.

 Protocolo:  2017/03/7537
 Data : 12/04/2017
 Interessado : Centro de Treinamento Para Plantadores de Igreja - CTPI
 CNPJ : 22.914.989/0001-81
 IM : 404.994-2
 Assunto : Imunidade Tributária - ISSQN
 DECIDO: 

 Deixo de conhecer do pedido de reconhecimento de imunidade tributária com exten-
são ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) da inscrição mobiliária 
nº 404.994-2, da entidade Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja - CTPI, 
nos termos da Lei Municipal nº 13.104/2007, art. 83, VI, e da IN SMF nº 006/2019, 
art. 1º, § 7º, posto que embora intimado a instituição deixou de apresentar os docu-
mentos necessários à análise do pedido de imunidade tributária.

 Protocolo:  2014/10/3892
 Data : 28/01/2014
 Interessado : Associação de Pais e amigos de Surdos de Campinas - APASCAMP
 CNPJ : 54.671.557/0001-83
 IM : 103.699-8
 Assunto : Imunidade Tributária - ISSQN
 DECIDO: 
 Deixo de conhecer do pedido de reconhecimento de imunidade tributária com exten-
são ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), da inscrição mobiliária 
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nº 103.699-8, nos termos da Lei Municipal nº 13.104/2007, art. 83, VI, e da IN SMF nº 
006/2019, art. 1º, § 7º, posto que embora intimada a instituição deixou de apresentar 
os documentos necessários à análise do pedido.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 HELIO PATRICIO DOS SANTOS 

 Respondendo pela CSAIF-SMF 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA - SMF Nº 06 / 2021 
  

  Fixa os percentuais dos descontos para pagamento do Imposto sobre a Proprieda-
de Predial e Territorial Urbana (IPTU) e demais tributos com ele conjuntamente 
lançados, nos termos do Decreto Municipal nº 19.508, de 18 de maio de 2017. 

O  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso das suas atribuições legais 
e,

Considerando o disposto no inciso Ido § 3º do art. 26, da Lei Municipal nº 11.111, de 
26 de dezembro de 2001, com as alterações da Lei Complementar Municipal nº 181, 
de 11 de outubro de 2017, que lhe atribuem competência para fi xar os percentuais 
dos descontos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana -IPTU;

Considerando o Decreto Municipal nº 19.508, de 18 de maio de 2017, que regulamen-
ta o art. 26 da Lei Municipal 11.111, de 26 de dezembro de 2001;

 EXPEDE A SEGUINTE INSTRUÇÃO NORMATIVA: 

Art. 1º. Fica concedido desconto especial de 5% (cinco por cento), incidente sobre o 
montante do crédito tributário constituído, para a hipótese de pagamento à vista, em 
cota única, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU -e 
demais tributos com ele conjuntamente lançados, nas seguintes hipóteses:
I -relativos ao exercício corrente de 2022, conforme art. 2º do Decreto Municipal nº 
19.508, de 18 de maio de 2017;
II - relativos a exercícios retroativos constituídos no exercício corrente de 2022, con-
forme art. 4º do Decreto Municipal nº 19.508, de 18 de maio de 2017.

Art. 2º. Nos termos do art. 7º do Decreto Municipal nº 19.508, de 18 de maio de 2017, 
o contribuinte que optar por receber as guias de pagamento do Imposto sobre a Pro-
priedade Predial e Territorial Urbana - IPTU -e Taxas Imobiliárias exclusivamente por 
meio digital será benefi ciado com o acréscimo de 1% (um por cento) ao percentual 
fi xado para o desconto especial, nos termos desta Instrução Normativa, limitado a R$ 
100,00 (cem reais).

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Art. 4º. Fica revogada a Instrução Normativa/SMF nº 05, publicada em 05 de novem-
bro de 2021.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 AURILIO SÉRGIO COSTA CAIADO 

 Secretário Municipal de Finanças 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
- DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo SEI:PMC.2021.00064623-43 
 Interessado: ANDERSON ALVES 
 “Nos termos do artigo 16, § 11, da Lei Municipal 16.109/2021., fi ca o(a) interessado(a) 
notifi cado(a) a comparecer, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, ao Setor de Atendimento 
- Porta Aberta, situado na Avenida Anchieta, nº. 200 - Térreo, Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00 às 16h30, para formalização do parcelamento do débito relativo 
ao IPTU/Taxas de 2013 e 2014, do imóvel nº 3322.64.83.0001.01001, com as condi-
ções especiais previstas na Lei Municipal 16.109/2021.No caso de parcelamento do 
débito, até o momento da operacionalização do procedimento, o contribuinte deverá 
realizar seu credenciamento no Ambiente Exclusivo da Secretaria Municipal de Finan-
ças por meio do endereço eletrônico https://cidadao.campinas.sp.gov.br/. O não com-
parecimento do(a) devedor(a) no prazo estipulado ou a falta do seu credenciamento 
no Ambiente Exclusivo acarretará a perda do direito às condições especiais previstas 
na referida Lei. Esta notifi cação deverá ser apresentada no ato do comparecimento.”

 Protocolo SEI: PMC.2021.00064823-79 
 Interessado: Maria Luiza Pallandi Tambaschia 
 “Nos termos do artigo 16, § 11, da Lei Municipal 16.109/2021., fi ca o(a) interessado(a) 
notifi cado(a) a comparecer, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, ao Setor de Atendimento 
- Porta Aberta, situado na Avenida Anchieta, nº. 200 - Térreo, Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00 às 16h30, para formalização do parcelamento do débito relativo 
ao IPTU/Taxas de 2018, 2019, 2020 e 2021, do imóvel nº 3423.53.45.0176.01001, 
com as condições especiais previstas na Lei Municipal 16.109/2021. No caso de par-
celamento do débito, até o momento da operacionalização do procedimento, o contri-
buinte deverá realizar seu credenciamento no Ambiente Exclusivo da Secretaria Mu-
nicipal de Finanças por meio do endereço eletrônico https://cidadao.campinas.sp.gov.
br/. O não comparecimento do(a) devedor(a) no prazo estipulado ou a falta do seu 
credenciamento no Ambiente Exclusivo acarretará a perda do direito às condições 
especiais previstas na referida Lei. Esta notifi cação deverá ser apresentada no ato do 
comparecimento.”

 Protocolo SEI: PMC.2021.00064932-22 
 Interessado: ANTONIO CARLOS PACIULLI 
 “Nos termos do artigo 16, § 11, da Lei Municipal 16.109/2021., fi ca o(a) interessado(a) 
notifi cado(a) a comparecer, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, ao Setor de Atendimento 
- Porta Aberta, situado na Avenida Anchieta, nº. 200 - Térreo, Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00 às 16h30, para formalização do parcelamento do débito relativo 
ao IPTU/Taxas de 2016 a 2021, do imóvel nº 4152.41.34.0477.00000, com as condi-
ções especiais previstas na Lei Municipal16.109/2021. No caso de parcelamento do 
débito, até o momento da operacionalização do procedimento, o contribuinte deverá 
realizar seu credenciamento no Ambiente Exclusivo da Secretaria Municipal de Finan-
ças por meio do endereço eletrônico https://cidadao.campinas.sp.gov.br/. O não com-
parecimento do(a) devedor(a) no prazo estipulado ou a falta do seu credenciamento 
no Ambiente Exclusivo acarretará a perda do direito às condições especiais previstas 
na referida Lei. Esta notifi cação deverá ser apresentada no ato do comparecimento.”

 Protocolo SEI:PMC.2021.00064956-08 
 Interessado: SERGIO PORFIRIO DO NASCIMENTO 
 “Nos termos do artigo 16, § 11, da Lei Municipal 16.109/2021., fi ca o(a) interessado(a) 
notifi cado(a) a comparecer, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, ao Setor de Atendimento 
- Porta Aberta, situado na Avenida Anchieta, nº. 200 - Térreo, Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00 às 16h30, para formalização do parcelamento do débito relativo 
ao IPTU/Taxas de 2008 a 2021, do imóvel nº 3164.53.32.0125.01001, com as condi-
ções especiais previstas na Lei Municipal 16.109/2021. No caso de parcelamento do 
débito, até o momento da operacionalização do procedimento, o contribuinte deverá 
realizar seu credenciamento no Ambiente Exclusivo da Secretaria Municipal de Finan-
ças por meio do endereço eletrônico https://cidadao.campinas.sp.gov.br/. O não com-
parecimento do(a) devedor(a) no prazo estipulado ou a falta do seu credenciamento 
no Ambiente Exclusivo acarretará a perda do direito às condições especiais previstas 
na referida Lei. Esta notifi cação deverá ser apresentada no ato do comparecimento.”

 Protocolo SEI:PMC.2021.00064959-42 
 Interessado: MARIA JOSE DA SILVA 
 “Nos termos do artigo 16, § 11, da Lei Municipal 16.109/2021., fi ca o(a) interessado(a) 
notifi cado(a) a comparecer, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, ao Setor de Atendimento 
- Porta Aberta, situado na Avenida Anchieta, nº. 200 - Térreo, Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00 às 16h30, para formalização do parcelamento do débito relativo 
ao IPTU/Taxas de 2005 a 2007, 2017 a 2020, do imóvel nº 3442.44.99.0427.01001, 
com as condições especiais previstas na Lei Municipal 16.109/2021. No caso de par-
celamento do débito, até o momento da operacionalização do procedimento, o contri-
buinte deverá realizar seu credenciamento no Ambiente Exclusivo da Secretaria Mu-
nicipal de Finanças por meio do endereço eletrônico https://cidadao.campinas.sp.gov.
br/. O não comparecimento do(a) devedor(a) no prazo estipulado ou a falta do seu 
credenciamento no Ambiente Exclusivo acarretará a perda do direito às condições 
especiais previstas na referida Lei. Esta notifi cação deverá ser apresentada no ato do 
comparecimento.”

 Protocolo SEI: PMC.2021.00068079-36 
 Interessado: ELENA LANCELLOTI LARCHER 
 “Nos termos do artigo 16, § 11, da Lei Municipal 16.109/2021., fi ca o(a) interessado(a) 
notifi cado(a) a comparecer, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, ao Setor de Atendimento 
- Porta Aberta, situado na Avenida Anchieta, nº. 200 - Térreo, Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00 às 16h30, para formalização do parcelamento do débito relativo 
ao IPTU/Taxas de 2017 a 2021, do imóvel nº 3441.34.11.1042.02064, com as condi-
ções especiais previstas na Lei Municipal16.109/2021. No caso de parcelamento do 
débito, até o momento da operacionalização do procedimento, o contribuinte deverá 
realizar seu credenciamento no Ambiente Exclusivo da Secretaria Municipal de Finan-
ças por meio do endereço eletrônico https://cidadao.campinas.sp.gov.br/. O não com-
parecimento do(a) devedor(a) no prazo estipulado ou a falta do seu credenciamento 
no Ambiente Exclusivo acarretará a perda do direito às condições especiais previstas 
na referida Lei. Esta notifi cação deverá ser apresentada no ato do comparecimento.”
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
  LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇAO 
IMOBILIARIA 

 NOTIFICAÇAO FISCAL 
 Ficam os requerentes dos processos abaixo discriminados NOTIFICADOS a atende-
rem no prazo de 05(cinco) dias uteis, a contar da data da publicação no Diário Ofi cial 
do Município, as solicitações abaixo assinaladas:
Entrar em contato com o Agente Fiscal Tributário José Carlos Gentil pelos telefones 
(19)2116-0466, 2116-0467 ou celular 99352-6873 no horário comercial em dias uteis, 
para marcar vistoria de atualização cadastral do IPTU, vistoria esta que será efetuada 
em todas as dependências do imóvel, interna e externamente, com acompanhamento 
de plantas ou confecção de croqui no
local.

O não atendimento desta implicara no enquadramento indireto ou arbitramento, nos 
termos dos decretos 16274/08, 17734/12, 19360/2016 e 19723/2017 nos casos de 
aprovação, anexação,subdivisão, revisão, etc.

protocolo =2019/11/10615
interessado =tasso administração de bens ltda
assunto=anexação de lotes
c.c.=3441.64.05.0030

protocolo =2018/10/359
interessado=cpfl 
assunto=diretrizes urbanisticas
c.c=3442.13.77.0001.01001
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 JOSÉ CARLOS GENTIL - MATR. 63157-4 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00061281-09 
 Interessado: MARIA DE LOURDES MARSOLA 
 Código Cartográfico: 3441.13.43.0485.01001 

 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e sub-
sequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 
416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Mu-
nicipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o 
recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A pre-
sente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
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 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00057036-06 
 Interessado: IZALTINO LUIZ SOLDATE 
 Código Cartográfico: 3443.14.98.0042.01001 

 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00061271-29 
 Interessado: JOSE BENEDITO RIBEIRO. 
 Código Cartográfico: 3263.13.22.0122.01001 

 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017 , atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Norma-
tiva n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  INDEFIRO O PEDIDO 
DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA   para 2022 , haja 
vista o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a con-
cessão da isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o (a) Interessado(a) rece-
beu rendimentos acima do limite estabelecido pelo art. 4°, I, 'b', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.

 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00060107-95 
 Interessado: MARIA TEREZA SILVA 
 Código Cartográfico: 3414.63.19.0207.01001 

 Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° da 
Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente no-
tifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso I, art. 22, inciso I, e art. 63, parágrafo 1°, 
todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, o(a) Interessado(a) 
deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não justifi cou ou contes-
tou formalmente dentro do prazo estipulado.
 Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00060812-00 
 Interessado: OSVALDO FRANCISCO 
 Código Cartográfico: 3423.23.22.0375.01010 

 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00060147-82 
 Interessado: PAULO FERNANDES DA COSTA 
 Código Cartográfico: 3164.44.12.0287.01001 

 Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias, DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso I e V, art. 22, inciso I,II e parágrafo 
único,e art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações 
posteriores, o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim 
como não justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
 Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00059274-66 
 Interessado: IRACEMA MOREIRA AMORIM CELEGUIM 
 Código Cartográfico: 3432.41.37.0152.01001 

 Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único, e 
art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não 
justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
 Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00060100-19 
 Interessado: JACIRA MACHADO JULIO 
 Código Cartográfico: 3452.11.38.0463.01001 

 Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° da 
Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente no-
tifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso I e V, art. 22, inciso I e II e parágrafo único 
e art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não 
justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
 Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00059897-39 
 Interessado: PENHA GARCIA GONZALES 
 Código Cartográfico: 3412.14.92.0721.01001 

 Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso I e V, art. 22, inciso I e II e parágrafo 
único,e art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações 
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posteriores, o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim 
como não justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
 Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00058490-58 
 Interessado: IRVETY MARIA PEREIRA DE LIMA 
 Código Cartográfico: 3414.14.42.0135.01001 

 Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso I e V, art. 22, inciso I, II e parágrafo 
único,e art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações 
posteriores, o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim 
como não justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
 Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00030787-12 
 Interessado: AYRTON BENEDITO DE OLIVEIRA 
 Código Cartográfico: 3441.31.40.0162.01001 

 Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, aten-
dendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o 
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de 
Receitas Imobiliárias,  DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° 
da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente 
notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e parágrafo único, e 
art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não 
justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
 Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
   

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00057553-12 
 Interessado: MARIA REGINA PIASON BREGLIO MARCHESINI 
 Código Cartográfico: 3443.62.27.0002.09017 

 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA , para o exercício de  2022  e 
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). 
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o 
imóvel.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolado: PMC.2021.00062803-18 
 Interessado: DUINVEST EMPREENDIMENTOS LTDA. 
 Código Cartográfico: 3334.54.46.0001.00000 
 Assunto: Isenção do IPTU -exercício 2022 - Lei Complementar nº 134/2015 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-

mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro  o pedido de isenção 
do lançamento tributário do IPTU relativo ao imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº  
3334.54.46.0001.00000, para o exercício de 2022 , tendo em vista o preenchimento 
dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 134/2015, Instrução Normativa SMF 
nº 06/2016 e consoante Decreto Municipal nº 20.205/2019.  Deixo de recorrer  à Junta 
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra 
na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo74 da Lei 13.104/2007, 
alterado pela Lei nº 13.636/2009.
 
Protocolado: PMC.2021.00055008-37
Interessado: IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS
Código Cartográfico: 3164.42.37.0191.01001
  Assunto: ISENÇÃO DO IPTU - IMÓVEL LOCADO PARA TEMPLOS 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo66, combinado com 
os artigos3º, 69 e 70 da Lei Municipal nº. 13.104/2007,  DEFIRO  o pedido de isenção 
do IPTU relativa a imóveis locados para entidades religiosas para uso como templo de 
qualquer culto, para o imóvel cadastrado sob o cartográfi co nº  3164.42.37.0191.01001 ,  
para o exercício de 2022 , visto ser 2022 o exercício subsequente ao pedido com base 
no artigo 30 do Decreto Municipal nº 19.723/2017, bem como, trata-se do exercício 
fi nal da vigência do contrato de locação, conforme estatuído no artigo4º, inciso XIII, 
§2ºda Lei Municipal 11.111/2001.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributá-
rios, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do 
recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 
13.636/2009.

 Protocolado: PMC.2019.00043092-12 
 Interessado: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. 
 Código Cartográfico: 4311.42.39.0550 
 Assunto: Isenção de Tributos 
Com base nas disposições do art. 25, inciso III e § 2º da Lei Municipal nº. 13.104/2007 
e constatada irregularidade na decisão proferida1873612, e publicada no DOM em 
19/11/2019, por constatar equívoco quanto ao termo inicial da isenção tributária, con-
soante matrícula do imóvel1868031, emitida pelo 4º Cartório de Registro de Imó-
veis,  declaro a nulidade da decisão   publicada no Diário Oficial do Município de 
19/11/2019 , e, considerando que o imóvel compõe o patrimônio da SANASA desde o 
ano de 2003 e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinado com os artigos 3º, 69, 
70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007, defiro o pedido para reconhecer a isenção 
do IPTU/Taxas, relativamente ao imóvel cadastrado sob código cartográfico nº 
4311.42.39.0550, a partir do exercício de 2004 , com fundamento no artigo 11 da 
Lei Municipal nº 4.356, de 28/12/1973.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tri-
butários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado 
pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolado: PMC.2021.00055105-57
Interessado: MINISTÉRIO PENTECOSTAL AMOR E PALAVRA
Cartográfico: 3432.31.06.0120.01001
Assunto: ISENÇÃO DO IPTU -IMÓVEL LOCADO PARA TEMPLOS 
 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo66, combinado com 
os artigos3º, 69 e 70 da Lei Municipal nº. 13.104/2007,  DEFIRO  o pedido de isenção 
do IPTU relativa a imóveis locados para entidades religiosas para uso como templo de 
qualquer culto, para o imóvel cadastrado sob o cartográfi co nº  3432.31.06.0120.01001 , 
 a partir do exercício de 2022 , visto ser 2022 o exercício subsequente ao pedido, com 
base no artigo 30 do Decreto Municipal nº 19.723/2017, e  limitando-se a 2023, por 
ser o exercício fi nal da vigência do contrato de locação, com fulcro no artigo4o, in-
ciso XIII, §2ºda Lei Municipal 11.111/2001.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos 
Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei 
nº 13.636/2009.
 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
  CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA 

  AFTM - Matrícula nº 63.291-0 - Diretor do DRI/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

 NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA EX OFFICIO DE INSCRIÇÃO MOBILI-
ÁRIA 

 Com fundamento no que determina o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005, 
fi ca o contribuinte abaixo relacionado NOTIFICADO da abertura  ex-offi  cio  junto ao 
Cadastro Mobiliário, podendo o mesmo obter o comprovante no seguinte endereço 
eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br  . 

 Eventual alteração dos dados da inscrição municipal deverá ser direcionada ao aten-
dimento do Porta Aberta Empresarial no prazo de 30 dias.

CONTRIBUINTE CNPJ INSCRIÇÃO
DANILO AONO 37110065820 40.108.380/0001-05 732.211-9

 

 VÂNDER FRANCISCO MOÇO 
 AFTM - CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO 
E IMPOSIÇÃO DE MULTA - AIIM 

 
 Notifi cação de Lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação tri-
butária de natureza acessória, nos termos do artigo 56 da Lei nº 12.392/05, e detalhado 
em cada AIIM Acessório mencionado na tabela, descrição e capitulação legal a seguir:
INSCRIÇÃO MOBI-

LIÁRIA NOME AUTO DE 
INFRAÇÃO

VALOR PROTOCOLO 
GERALUFIC

98.626-7 NEGREIROS DAVID ASSESSO-
RIA JURÍDICA 007593/2021 300,0000 21/03/00452 PPA

 Descrição: deixar de comunicar à Administração Tributária dentro de 30 (trinta) dias, 
contados da ocorrência, o encerramento de suas atividades de prestação de serviços 
no Município de Campinas.
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 Capitulação Legal: Infração: art. 43, inciso II, da Lei 12.392/2005; Penalidade: art. 
56, inciso VI, alínea “a”, da Lei 12.392/2005 alt. p/ Lei 13.519/2008 e p/ Lei Com-
plementar 292/2020.
 O contribuinte poderá agendar data e horário para vista do processo, através da inter-
net, no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/sac-portaabertano link Serviço 
de Atendimento ao Contribuinte (SAC), informando necessariamente todos os dados 
solicitados, conforme previsto na Instrução Normativa nº 002/2014 - DCCA/SMF.
 O prazo para eventual impugnação de lançamento é de 30 (trinta) dias, contados do 3º 
(terceiro) dia após a publicação do presente edital e poderá ser apresentada mediante 
requerimento no protocolo geral desta Prefeitura.
 

 VÂNDER FRANCISCO MOÇO 
 AFTM - CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  Processo SEI: PMC.2021.00040447-81
 Interessado: OBRAACO ESTRUTURAS METALICAS SOCIEDADE UNIPESSO-
AL LIMITADA
 CNPJ: 33.019.812/0001-38
 Requerente: DANIEL DIAS PERES
 Assunto: CENE - Pedido de Reconsideração
Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo e o despacho 
exarado 4384441, conheço o presente pedido e DEFIRO o pedido de reconsideração, 
nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa DRM/SMF nº 002/2017 c/c artigo nº 
72 do Decreto Municipal nº 15.356/05. Assim, determino a atualização do CENE vin-
culado ao CNPJ supracitado e, em ato contínuo, o deferimento do referido cadastro.

 Processo SEI: PMC.2021.00015396-31
 Interessado: VINICIOS EROICO LTDA
 CNPJ: 37.866.388/0001-18
 Requerente: VINICIOS EROICO
 Assunto: CENE - Pedido de Reconsideração
Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo, o despacho exa-
rado sob número 4407383, nos termos do artigo 83, I da Lei Municipal 13.104/2007, 
não conheço o presente pedido; de ofício, determino a atualização do CENE vincula-
do ao CNPJ supracitado e, em ato contínuo, o deferimento do referido cadastro, nos 
termos do artigo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF nº 002/2017 c/c artigo 72 do 
Decreto Municipal 15.356/05.
 

 CÉSAR C. DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - COORDENADOR DA CSCM/DRM/SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS 

  
  Processo SEI : PMC.2021.00055664-21
 Requerente : Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
 CNPJ:  03.709.814/0057- 42 
 IM:  99.786-2
 Requerente:  Heloisa Gomes Ribeiro Vendramini
 Assunto : Cancelamento NFSe
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no arti-
go 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF, DEFIRO o pedido e AUTORIZO 
o cancelamento da NFSe de nº 206330 emitida em 30/11/2018, face a comprovação 
da inocorrência do fato gerador, nos termos do art. 10, §5º, III, da Instrução Normativa 
004/2009.
 

 MARCO ANTONIO KUAN OTTONI 
 AFTM - COORDENADOR DA CSPFP/DRM/SMF 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
 NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO  EX OFFICIO  DE INSCRIÇÃO MOBILI-
ÁRIA
 Com fundamento no que determina o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005, 
fi ca o contribuinte abaixo relacionado NOTIFICADO do encerramento  ex-offi  cio  no 
Cadastro Mobiliário, podendo o mesmo obter o comprovante no seguinte endereço 
eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br.
Eventual alteração dos dados da inscrição municipal deverá ser direcionada ao atendi-
mento do Porta Aberta Empresarial no prazo de 30 dias. 
CONTRIBUINTE  CNPJ INSCRICAO
A M PEIXOTO REPRESENTACOES LTDA 59.012.377/0001-03 143979
A RENOVADORA DE BALANCAS LTDA 51.296.747/0001-70 146471
ANTONIO ESPERIDIAO MONTEIRO 58.389.180/0001-25 146250
ANTONIO GRACIOLI FILHO & CIA LTDA 57.679.946/0001-43 146269
B & B IMOVEIS S/C LIMITADA 61.702.080/0001-11 143804
BAZAR E FOTO CARIS LTDA 63.978.720/0001-46 143812
BIG BOSS COMERCIO DE COMPUTACAO LTDA 72.971.112/0001-09 147265
BIKE WAY LTDA 42.966.846/0002-01 147320
BLENDA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 68.222.777/0001-34 143758
BOMTETO CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LIMITADA 53.937.843/0001-85 144452
BOMTETO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA 57.510.554/0001-56 146080
CLAUDINE GARRIDO CAMPINAS 62.233.119/0001-61 142247
EBAT EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E ASSESSORIA 
TECNICA LTDA 66.643.750/0001-90 146498

ELCIO DE SOUZA 59.383.117/0001-44 144800
EMPREITEIRA DE PINTURAS ESMERALDA LIMA S/C LTDA 58.931.130/0001-28 141682
ENIBRA-PROJETO E ASSESSORIA TECNICA S/C LTDA 59.030.585/0001-35 142492
ESTRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 46.729.935/0001-04 144347
FRANCISCO IVAN DA SILVA 59.017.228/0001-37 142280
FRANCISCO MARTINS NETTO 46.032.918/0001-13 145351
HUGO ARNALDO MANTELATTO GALLO DIAS FILHO 57.482.937/0001-68 146358
INTERLATINAS DE PNEUS LTDA 01.983.654/0022-70 141623
JOAO BENTO BARBOSA 58.999.566/0001-59 145831

JOEL INOCENCIO DE OLIVEIRA 59.003.616/0001-69 144037
JUNDI LUIZ OKAMOTO 59.019.240/0001-80 144231
KROMOS FOTOLITO LTDA 54.154.166/0001-91 146382
LEONILDO PERES 61.698.502/0001-22 141690
MANOEL BERROCA NETO 54.156.559/0001-34 147524
MILTON FERNANDES DA SILVA 73.927.105/0001-64 147354
MOACIR PIMENTA DE OLIVEIRA 57.495.152/0001-20 147486
MZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA 71.676.647/0001-86 142891
ONE SPORTS QUADRAS ESPORTIVAS E COMERCIO LTDA 68.482.959/0001-44 145084
PAR - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 58.557.463/0001-39 146889
PATRAO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 67.931.287/0001-44 144754
PERENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 38.974.390/0001-73 146617
RHAVER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 74.221.409/0001-74 144657
ROYALE-AUTOS E MOTORES LTDA 71.844.971/0001-66 144355
SADIA CONCORDIA S A INDUSTRIA E COMERCIO 83.568.147/0141-60 145335
SETE SERV TEMPORARIO E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 
LTDA 46.890.810/0004-04 144118

SYSTEMS MUSIC LTDA 73.026.056/0001-99 144690
TRANSPORTADORA TURISMO CASETTO LTDA 72.458.201/0001-48 143227
VCU DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA 55.602.999/0001-30 144142
VILLAR REPRESENTACOES LTDA 51.297.141/0001-59 146951
WILSON MINAMISAWA 73.902.942/0001-39 147214

 NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO  EX OFFICIO  DE INSCRIÇÃO MOBI-
LIÁRIA
 Com fundamento no que determina o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005, 
fi ca o contribuinte abaixo relacionado NOTIFICADO do encerramento  ex-offi  cio  no 
Cadastro Mobiliário, podendo o mesmo obter o comprovante no seguinte endereço 
eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br.
Eventual alteração dos dados da inscrição municipal deverá ser direcionada ao atendi-
mento do Porta Aberta Empresarial no prazo de 30 dias.

CONTRIBUINTE  CNPJ INSCRICAO
AGRO PECUARIA CARLOS KIMURA LTDA 57.945.198/0001-01 156132
AIRWAYS-SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA 53.143.699/0001-05 157082
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO TAPECARIA 66.569.732/0001-05 158127
BARBETTA FERRARO LTDA 46.095.204/0001-54 158216
BLAYA COMERCIAL DE CARROCERIAS LTDA 48.855.688/0001-18 156159
CARBUREMAC - COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 66.776.972/0001-80 157872
CARLOS ROBERTO MASCO 66.750.399/0001-36 158119
CLINICA DE FISIOTERAPIA SPORT-LIFE S/C LTDA 74.250.226/0001-87 158437
COMON INDUSTRIA E COM DE EQUIPS ELETROMECANICOS 
LTDA 65.399.255/0001-14 158917

CORPO & CIA S/C LTDA 73.902.959/0001-96 157198
CTM CM DE MATERIAL DIDAT E CONS EMPRESARIAL LTDA 59.730.572/0001-79 157716
DOMOTECNICA COMERCIO DE PECAS E ACESS PARA ELE-
TROD LTDA 72.971.138/0001-49 154717

EMPRESA FROTISTA SILVA FILHO LTDA 53.843.728/0001-41 157848
FERNANDO E FERREIRA 63.026.306/0001-37 158771
FERREIRA NEO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57.011.389/0001-98 156175
FONTEL TELEFONES E CURSOS S/C LTDA 67.156.174/0001-19 155691
INOUE SERVICOS SC LTDA 68.008.390/0001-80 156647
J.B.MOREIRA REPRESENTACOES S/C LTDA. 67.171.124/0001-00 155497
JERONIMO FIGUEIREDO 67.992.297/0001-90 156019
JOSMARIO FERREIRA PINHEIRO 58.325.572/0001-20 155055
JULIO BOGORICIN IMOVEIS SAO PAULO LTDA 49.321.169/0008-09 155640
LAURO B SANTOS JUNIOR SC LTDA 58.388.752/0001-51 155330
LIMP CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.807.516/0001-71 154687
LUIZ RICARDO ARAUJO 58.384.314/0001-15 155543
M.J.SOARES E SARTORI LTDA 67.077.453/0001-97 158763
MARCIO BRASILIANO DA CUNHA 64.983.158/0001-01 157740
MARCO ANTONIO CAMPEOL 66.069.477/0001-31 155160
MULTICAMP ESTACIONAMENTO E LANCHONETE LTDA 66.142.480/0001-33 157376
NEW COMPANY BRASIL COMERCIO E IDIOMAS LTDA 71.796.304/0001-55 158321
NUCLEO DE TREINAMENTO ADMINISTRATIVO S/C LTDA 74.029.505/0001-15 158500
RIZO MOTOS LTDA 66.627.134/0001-45 158534
RTC CONSULTORIA DE MARKETING PUBLIC E EVENTOS 
S/C LTDA 74.004.979/0001-02 158739

RUI APARECIDO ARRUDA CAMARGO & CIA LTDA 53.056.008/0001-36 155217
SANDMAR-OFICINA MECANICA E COMERCIO PECAS LTDA 64.731.581/0001-14 157252
SAUNA VIRA VERAO LTDA 55.863.617/0001-22 158259
SHIGEHIRO KAMEDA 48.181.648/0001-38 158895

TALIMAR SERVICOS TEMPORARIOS LTDA 58.374.380/0001-04 157341

TOPYS PARK E LANCHETERIA LTDA 73.105.454/0001-09 157090

TOURNIEUX CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 65.666.661/0001-04 155195

TRADERMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 57.878.779/0001-60 158887

TRADESIGN DESENHO E ARTES GRAFICAS S/C LTDA 59.019.513/0001-97 157775

VILMA FUMIKO SHIMOIDE 66.072.562/0001-59 156124

WAGNER RINCON & CIA LTDA 58.843.343/0001-06 158844
 

 GUSTAVO OZÓRIO LIMA 
  AFTM/CSFM/DRM/SMF  
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 SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 COMUNICADO 
  

 De acordo com o Decreto 21.130, de 22 de outubro de 2020, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:

 Paul Erik de Vuono Geismar , matrícula: 34374-9
 Referente: aposentadoria por invalidez
 Conclusão: contrário . JMO:073/21

 Agueda Maria Nogueira , matrícula: 108168-3
 Referente: aposentadoria por invalidez
 Conclusão: favorável . JMO:072/21
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR 
  

  Decreto 18.050 de 01 agosto de 2013. 
 De acordo com a solicitação SEI nº PMC.2021.00067855-17, formulada pelo(a) Sr(a) 
ALINE CRISTINA AMGARTEN CARDEAL, decido pelo deferimento integral da 
Certidão do protocolo SEI nº PMC.2021.00038887-14. A referida Certidão será en-
viada por meio de correio eletrônico para o endereço de e-mail do(a) interessado(a) 

 ELIZABETE FILIPINI  
 Diretora de Departamento 

   

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO 
SELETIVO 

 EDITAIS 03/2016, 03/2019 e 10/2019 
 A Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Prefeitura Municipal de 
Campinas convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de Edital do cer-
tame e por classifi cação, a comparecerem dia  18/11/2021  (  quinta  -feira),   NOS HO-
RÁRIOS DISCRIMINADOS NAS TABELAS ABAIXO  , ao Plenarinho (2º andar 
do Paço Municipal - Entrada pelo Espaço do Servidor) - Avenida Anchieta, 200   
- Centro - Campinas ,para realização de reunião de preenchimento de vagas.
 Os candidatos (ou seus procuradores, devidamente identifi cados) deverão comparecer 
com documento original de Identidade - R.G. 
 Caso algum candidato apresente sintomas gripais na data da reunião, o mesmo deverá 
enviar um procurador para representá-lo, de forma a garantir a segurança de todos 
diante da pandemia ocasionada pelo Coronavírus.
  Não será permitido participar da reunião em dia e horário diferentes para o qual 
foi convocado.  

  Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.  
EDITAL 03/2016 – EDUCAÇÃO

CARGO CLA NOME DOCUMENTO HORÁRIO

DIRETOR EDUCACIONAL 131 CARINE BUENO 
LANIA 000000050636804X 9H30

VICE DIRETOR 107 MARCUS FRONZA 
SARACENI 0000000228267043 9H30

EDITAL 03/2019 – MÉDICOS
CARGO CLA NOME DOCUMENTO HORÁRIO

MÉDICO – GINECOLOGIA 
E OBSTETRÍCIA 63

EDSON LISBOA 
FERREIRA DA 

COSTA
54402718-8 10H10

EDITAL 10/2019 – AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
FUNÇÃO CLA NOME DOCUMENTO HORÁRIO

AGENTE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 741 JOICIENE SOARES 

DE OLIVEIRA 373486376 9H30
   

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 96319/2021 - PORTARIA REPUBLICADA POR CONTER 
INCORREÇÕES 

  
  PORTARIA N.9  6319  /2021 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2021.00067624-95

 Resolve 

 Revogar a Portaria 89422/2018.
 Liberar a partir de 01/11/2021, os servidores abaixo relacionados para atuarem, junto 
ao Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas - FESSP-
MESP/CTB, na gestão 2021 a 2025.

 ALMIR PEREIRA ALVES, matrícula n° 65648-8 
 CLÁUDIA BUENO, matrícula n° 64228-2
 CLEYTON ANDRE DOS SANTOS, matrícula n° 124391-8 
 EDNA BARBOSA, matrícula n° 107252-8 
 JADIRSON TADEU COHEN PARANATINGA, matrícula n° 37889-5 
 LOURIVAN VALERIANO DE SOUZA, matrícula n° 106075-9
 MARLI APARECIDA ROSA BALDUINO FRANCO, matrícula n° 117250-6 
 ROBINSON COSTA FRANCO, matrícula n° 43741-7 
 RODOLFO FAIS, matrícula nº 108903-0
 ROSANA DOS SANTOS MEDINA PARANATINGA, matrícula n° 64341-6
 SAMIA REGINA DE GODOY SACOMANI, matrícula n° 35868-1  

 SECRETARIA DE JUSTIÇA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo:  PMC.2021.00039436-77  Interessado:  Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos  Termo de 
Fomento n.º  109/21  Entidade:  ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL - 
AEA  CNPJ nº  54.694.146/0003-75  Objeto:  Execução de ações voltadas a política 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  Valor:  R$ 37.785,09  Prazo:  08 
meses  Assinatura:  10/11/2021 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO - DECISÃO DE 2ª INSTÂNCIA 
 Despacho de Decisão 

 
 Nos termos do artigo 55, do Decreto Municipal 18.922/2015,  ficam as partes notifi-
cadas da r. decisão administrativa de 2ª instância, da qual não cabe mais recurso , 
conforme artigo 53 do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(S)

00001/2020/ADM SERGIO BENEDITO FER-
RARA SANASA CAMPINAS

00202/2018/ADM FATIMA MARIA RODRIGUES 
TORRES SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPINAS

00217/2018/ADM ALMIR DA SILVA PINHEIRO SUBMARINO SOUBARATO

00284/2018/ADM EDSON CARLOS DOS SAN-
TOS LIMA SKY BANDA LARGA

00394/2018/ADM MARIA JOSE VIEIRA COSTA SKY BANDA LARGA

00432/2018/ADM MARIA MARTA DO NASCI-
MENTO CARVALHO SKY BANDA LARGA

00435/2017/ADM APARECIDA DA SILVA 
ANTONIO SKY BANDA LARGA

00808/2019/ADM CARLOS ALEXANDRE SANT 
ANNA DE ANDRADE SKY BANDA LARGA

01161/2018/ADM APARECIDA ROSA SANTANA 
DOS SANTOS SKY BANDA LARGA

01280/2019/ADM MARCELO BIELECK VARELA SKY BANDA LARGA

01371/2017/ADM EDSON CARLOS DOS SAN-
TOS LIMA SKY BANDA LARGA

01639/2018/ADM LUIZ SOARES SANTANA SANTANDER FINANCIAMENTOS / FIAT FORTE

01648/2017/ADM VANDERLEI FRANCISCO DE 
ALMEIDA SKY BANDA LARGA

01670/2018/ADM LUIS FERNANDO DE SOUZA SKY BANDA LARGA
01801/2017/ADM MOISES MONTANHEIRO SKY BANDA LARGA
01817/2018/ADM DOMINGOS LUIZ DA SILVA SKY BANDA LARGA

01843/2017/ADM ADOLPHO CARLOS CAMAR-
GO VIANNA FILHO SOMPO SEGUROS

02026/2018/ADM CARLOS ALEXANDRE SANT 
ANNA DE ANDRADE SKY BANDA LARGA

02164/2019/ADM ANA SILMARA MANJA SKY BANDA LARGA
02273/2019/ADM JAWAD ABDOU SKY BANDA LARGA

02325/2017/ADM GILBERTO FRANCELINO DO 
NASCIMENTO JUNIOR

SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMEN-
TO DE SOLUCOES TECNOLOGICA

02515/2018/ADM JURANDIR SANCHES DE 
MELO SKY BANDA LARGA

02931/2019/ADM DOUGLAS JACONI JUNIOR SKY BANDA LARGA

03356/2017/ADM J & A TRANSPORTES ESPE-
CIAIS LTDA SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA

03362/2017/ADM JOAO DE CAMPOS PRADO 
FILHO SKY BANDA LARGA

03609/2017/ADM BRUNO BORELLI GRANDIM STILLOS FORMATURAS 
03750/2019/ADM WALDAYR TRINDADE SKY BANDA LARGA

 

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
 FRANCISCO TOGNI 

 Respondendo pelo Departamento de Proteção ao Consumidor 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  DEFERIDOS 
PROT. 21/11/9913 CENTRO SINDROME DE DOWN - CESD - PROT. 21/11/7396 OSNI NATALINA 
VICHIETI DE SOUZA - PROT. 20/11/3563 CARLOS ALBERTO CAZOTTI - PROT. 19/11/14850 JAIR 
FOLEGATTI - PROT. 21/11/3820 ANTONIO CELSO PLACHE - PROT. 21/11/12955 A. YOSHII ENGE-
NHARIA E CONSTRUCOES LTDA - PROT. 21/11/12956 A. YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
LTDA - PROT. 21/11/12960 A. YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - PROT. 21/11/12962 
A. YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - PROT. 21/11/12964 A. YOSHII ENGENHARIA 
E CONSTRUCOES LTDA - PROT. 21/11/12968 A. YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
- PROT. 21/11/6659 HELITON APARECIDO SOLCIA - PROT. 21/11/6660 HELITON APARECIDO SOL-
CIA - PROT. 20/11/2433 ISMAEL RAMOS CARNAVALLI - PROT. 19/11/14554 ANDERSON DOS SAN-
TOS ZANATO - PROT. 21/11/13143 CIA COPALE DE ADMINISTRACAO COMERCIO E INDUSTRIA 
- PROT. 21/11/12911 AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL - PROT. 18/11/10478 MRV ENGENHARIA 
E PARTICIPACOES S/A - PROT. 21/11/13478 QUICKINVEST ADMINISTRACAO, INCORPORACAO 
E PARTICIPACAO LTDA - PROT. 17/11/10005 ROGERIO SANTOS WINDBERG - PROT. 21/11/12053 
EDUARDO DOS SANTOS SOARES - PROT. 21/11/5683 CICERO CALVI - PROT. 21/11/10902 ARTHUR 
CEZAR MENEGUIM - PROT. 21/11/11339 EDUARDO DE SOUZA ARRUDA - PROT. 21/11/13065 CAR-
REFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROT. 21/11/3417 PATRIANI INCORPORACAO 31 SPE 
EIRELI - PROT. 21/11/1948 SPE 113 BRASIL INCORPORACAO LTDA.

 DEFERIDO O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO ALVARÁ DE INSTALAÇÃO Nº 19/2021 DO 
PROTOCOLO 2018/11/9540, DE EDIFICAÇÃO TRANSITÓRIA COM 413,38M2. 
PROT. 21/11/12171 HM 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

 INDEFERIDOS 
PROT. 21/11/12078 CONSTRUTORA CPD LTDA - PROT. 21/11/12079 CONSTRUTORA CPD LTDA.

 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS 
PROT. 21/11/12199 COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR - PROT. 21/11/12200 COMPANHIA DE 
HABITACAO POPULAR - PROT. 21/11/12201 COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR - PROT. 
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21/11/11361 COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR - PROT. 21/11/11362 COMPANHIA DE HABI-
TACAO POPULAR.

 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ENGª SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 COORDENADORA DEPARTAMENTAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV 

 
 RETIFICAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO DO EIV/RIV EMITIDO EM 
23/08/2021  REF: PARECER TÉCNICO EIV/RIV Nº 35/2021 
 PROTOCOLO:  2020/11/10.355  I  NTERESSADO  :  TGO SKY BANDEIRAS EM-
PREENDIMENTO LTDA.
 Endereço:  Av. Gilberto Targon, 29, Lotes 01-UNI, oriundo da anexação dos lotes 1 
a 7 da quadra C, Quarteirão 10.884 do loteamento Residencial Parque da Fazenda 
 Empreendimento:  Construção Habitacional Multifamiliar Vertical HMV em Zona 
de Centralidade 4, contendo 256 unidades, com previsão de acréscimo populacional 
de 1.024 pessoas.

 Após análise e manifestação da Comissão de Análise EIV/RIV que resultou na emis-
são do Parecer Técnico EIV/RIV nº 35/2021 e recurso apresentado pelo interessa-
do no protocolo 2021/11/10606 e deliberação exarada na ATA DA 04ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA RECURSAL DO EIV/RIV proferida no Protocolo SEI 
PMC.2021.00059533-86, publicada no DOM de 05 de novembro de 2021, esta Presi-
dência emite o seguinte Parecer.
 Preambulo  : 
 Trata-se de Construção Habitacional Multifamiliar Vertical HMV projetado em terreno 
de 3.053,74m², inserido na Zona ZC4 - Zona de Centralidade Quatro, Macrozona Ma-
crometropolitana, APG Garcia. O endereço do local é Av. Gilberto Targon, 29, Lotes 
01-UNI, oriundo da anexação dos lotes 1 a 7 da quadra C, Quarteirão 10.884 do lote-
amento Residencial Parque da Fazenda, Código cartográfi co 3431.14.68.0002.00000, 
Matrícula 206.646 do 3º Registro de Imóveis de Campinas.
 O empreendimento será composto por 256 unidades residenciais, distribuídos em 
duas torres compostas por térreo e mais 16 andares com área total a construir de 
14.363,07 m². 
 Em relação à insolação, as simulações apresentadas no EIV apontam que haverá inci-
dência solar em ao menos um período do dia ao longo de todo o ano.
 O horário de funcionamento da obra informado pelo requerente será das 7:00 as 
18:00hs de segunda a sexta, respeitado o nível de decibéis estabelecidos na NBR 
10151, o que deverá ser atendido.
 Foi apresentada planta do projeto completo indicando que as áreas das unidades de 
apartamentos variam entre 40,15 m² a 43,66 m², podendo se utilizar do benefi cio de 
isenção da taxa conforme prevê o Art. 119 da LC 208/2018.
 LC 208/2018 - Art. 119. "A unidade habitacional privativa de até 50,00m² (cinquenta 
metros quadrados), em qualquer das suas modalidades - HU, HMH e HMV, gozará 
dos benefíciosprevistos naLei nº 13.580, de 11 de maio de 2009, naLei nº 13.083, de 
21 de setembro de 2007, ou em outra lei que disponha sobre o plano de incentivos de 
projetos habitacionais populares".
 CONSIDERANDO QUE, CONFORME APONTADO NO EIV: 
 - Houve deliberação exarada na ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA RECURSAL DO EIV/RIV proferida no Protocolo SEI PMC.2021.00059533-86, 
publicada no DOM de 05 de novembro de 2021;
 - O custo total estimado da obra é de  R$21.662.094,91 (5.717.704,4053 UFIC's); 
 - A previsão da execução da obra é de trinta e seis meses, conforme cronograma 
apresentado;
 - O EIV aponta a previsão de população prevista é de 1.024 habitantes, ou seja, 4 
(quatro) moradores por unidade, sendo 256 unidades residenciais.
 - Quanto à drenagem urbana, foi informado no EIV que o protocolo nº 2020/10/13.508 
que trata da drenagem está em análise junto à SEINFRA. Foi informado e demonstra-
do em planta que a área permeável será de 409,07m² (13,40% do lote), atendendo a LC 
208/2018. - Quanto ao abastecimento de água e coleta de esgoto, o empreendimento 
será atendido o Informe Técnico da SANASA nº 077/2020.
 - Quanto à permeabilidade visual, o projeto encartado demonstra a integração do em-
preendimento com o entorno, havendo permeabilidade visual satisfatória;
 - Quanto aos passeios públicos, o projeto encartado indica que em todas as divisas do 
empreendimento os passeios terão largura mínima de 4,00m de largura, com a utiliza-
ção de Espaço de Fruição Pública;
 - Quanto ao acesso de veículos ao empreendimento, o projeto encartado atende a prio-
rização do pedestre, sendo que o passeio público permanecerá integralmente em nível, 
com sinalização de priorização dos pedestres nos trechos onde ocorre o cruzamento de 
veículos para acesso ao empreendimento;
 - A mitigação dos impactos no sistema viário constam dos despachos 3364977 e 
3365018 da EMDEC no Protocolo SEI nº PMC.2020.00057835-11;
 - A mitigação dos impactos do empreendimento nos equipamentos de educação, cons-
tam dos despachos 3745229, 3758496 e 3971841 da Secretaria de Educação no proto-
colo SEI PMC 2021.00016838-30, sendo alteradas de acordo com o recurso apresen-
tado pelo interessado no protocolo 2021/11/10606 e deferida pela Câmara Recursal;
 - A mitigação dos impactos do empreendimento nos equipamentos de saúde, constam 
do despacho 389668 da Secretaria de Saúde no prot. SEI PMC 2021.00016873-12;
 - A mitigação dos impactos do empreendimento nas praças próximas ao empreen-
dimento, constam dos despachos 3759245 e 3779742 do DPJ/Secretaria de Serviços 
Públicos no protocolo SEI PMC 2021.00016876-65.
 - A mitigação dos impactos do empreendimento nos equipamentos de Cultura, cons-
tam dos despachos 3680159, 3957282, 3794656 e 4024957 da Secretaria de Cultura 
no protocolo SEI PMC 2021.00016883-94.
A Comissão de Análise do EIV/RIV representada pelo seu Presidente, condicionada a 
viabilidade e aprovação deste EIV ao fi rmamento de Termo de Acordo e Compromisso 
junto ao empreendedor, com as seguintes obrigações:
 I)  Implementação de Programa de Gestão e Controle Ambiental da Construção duran-
te a fase de implantação do empreendimento, com funcionamento da obra de acordo 
com a legislação municipal, especialmente as leis 11.642/2003 e 14.011/2011;
 II)  Implantação e operação de reservatório de detenção provisória de águas pluviais, 
com volume que atenda à Lei Estadual nº 12.526/07;
 III)  Aprovação do projeto de drenagem, assinatura de Termo de Uso do Solo Pú-
blico e emissão de Ordem de Serviço da SEINFRA de viabilidade para interligação 
do sistema de drenagem predial à drenagem urbana. Se, eventualmente, os projetos 
dos equipamentosurbanos (redes de galeria, de água e de esgoto do empreendimento) 
passarem sobre áreasde terceiros, caberá ao empreendedor realizar as tratativas com 
os proprietários atingidos, arcando com os custos diretos e indiretos da instituição da 
servidão ou da desapropriação;
 IV)  A aprovação do empreendimento fi ca condicionada ao atendimento da permeabi-

lidade visual mínima 2/3 ao longo da face voltada para o passeio público, atentando 
que conforme a defi nição contida no artigo 2º da LC 208/2018: "XLI - permeabilidade 
visual: é a condição de permitir a interação visual entre o lote ou gleba e o logradou-
ro público, seja no alinhamento do lote ou gleba ou em plano recuado, com ou sem 
anteparo visual". Dessa forma a mitigação deverá garantir que as fachadas tenham 
permeabilidade para as vias públicas entre a altura de 1,00m e 2,00m nas proporções 
indicadas, ressaltando que elementos vazados e brises não permitem a interação visual 
do interior do empreendimento com as vias e portanto não são satisfatórios para aten-
der a mitigação do impacto.
 V)  Mitigação na mobilidade ativa, com implantação de passeio público de no mínimo 
4,00m de largura em todo o entorno do empreendimento, utilizando o Espaço de Frui-
ção Pública - EFP para complementação da largura, conforme projeto apresentado em 
respeito ao previsto na LC 208/2018 e manutenção do passeio público integralmente 
em nível, com sinalização de priorização dos pedestres nos trechos onde ocorre o 
cruzamento de veículos para acesso ao empreendimento, pontos onde poderá haver o 
rebaixamento de guias mas não do passeio;
 VI)  Mitigação urbanística nos trechos de passeio público lindeiros em toda extensão 
do empreendimento que não estiverem arborizados, que deverão ser arborizados se-
guindo o Guia de Arborização Urbana de Campinas;
 VII)  Mitigação dos impactos no sistema viário constam dos despachos 364977 e 
3365018 da EMDEC no Protocolo SEI nº PMC.2020.00057835-11, transcrito a se-
guir:
 - O principal acesso viário ao empreendimento é realizado pela Avenida Gilberto 
Targon.
 - O sistema viário do entorno necessita das seguintes adaptações para absorver a nova 
demanda gerada pelo empreendimento:
 1. Implantação/Manutenção da sinalização viária horizontal e vertical e acessibilidade 
nas seguintes vias:
 - Rua Geraldo Sussolini entre a Alça da Avenida John Boyd Dunlop e a Avenida 
Brasília;
 - Rua Sebastião Lázaro da Silva entre a Rua Geraldo Sussolini e a Rua Dr. Antônio 
Sylvio Cunha Bueno;
 - Rua Dr. Antônio Sylvio Cunha Bueno entre a Avenida Dr. Labarit Sarian e a Avenida 
Brasília;
 - Avenida Paulo Provenza Sobrinho entre a Avenida Dr. Labarit Sarian e a Rua Er-
nesto Alves Fº;
 - Rua Belo Horizonte entre a Avenida Paulo Provenza Sobrinho e a Avenida Brasília;
 2. Implantar 03 (três) pontos completos de ônibus com respectivo abrigo, padrão 
EMDEC nos pontos de parada de ônibus;
 3. Implantar 30 (trinta) placas padrão EMDEC em colunas nos pontos de parada de 
ônibus;
 4. Todos os projetos das intervenções acima descritas deverão ser apresentados para 
a EMDEC e Prefeitura Municipal de Campinas, para aprovação dos órgãos compe-
tentes;
 5. Todas as intervenções deverão ser executadas às expensas do empreendedor.
 - CUSTOS
 - Item 01: Valor: R$190.400,00 (cento e noventa mil e quatrocentos reais);
 - Itens 02 e 03: Valor: R$93.000,00 (noventa e três mil reais);
 Custo estimado da mitigação R$: 283.400,00  (duzentos e oitenta e três mil e quatro-
centos reais), correspondente a  74.803,3574  UFICs.
 VIII)  De acordo com a deliberação exarada na ATA DA 04ª REUNIÃO ORDI-
NÁRIA DA CÂMARA RECURSAL DO EIV/RIV proferida no Protocolo SEI 
PMC.2021.00059533-86, os membros da Câmara Recursal do EIV/RIV, por unani-
midade, deliberam pelo provimento do recurso no sentido de retifi car parcialmente o 
escopo/descrição da obrigação indicada no item VIII do Parecer Conclusivo oriundo 
do Parecer Técnico EIV/RIV nº. 35/2021, nos termos apresentados no recurso admi-
nistrativo, transcrito a seguir:
 LOCAL: CEI Marília Martorano, rua Papagaio, n. 60, Vila Padre
 Construção de 1 sala (40 m²)
 Construção de 1 banheiro infantil (11,35m²)
 Construção de 1 banheiro adulto (4,80m²)
 Construção de 1 copa (14,55m²)
 Construção de 1 lavanderia (7,80m²)
 Área construída de 88,50m²
 Infraestrutura 
 Preparação do solo
 Pavimentação circulação entre os blocos
 Fundação
 Infraestrutura hidráulica
 Infraestrutura elétrica
 Paredes 
 175,70 m² de alvenaria com blocos
 351,40 m² de reboco interno e externo
 27,538 m² de muro
 55,076 m² de reboco do muro
 Elétrica 
 09 luminárias grade para lâmpada tubular
 18 lâmpadas Fluorescentes Tubulares
 05 tomadas sala
 03 tomadas banheiro infantil
 03 tomadas copa
 03 tomadas lavanderia
 02 tomadas banheiro adulto
 Revestimento cerâmico 
 42,868m² banheiro infantil
 48,20m² copa
 31,332 m² Lavanderia
 25,76 m² Banheiro adulto
 Acabamento hidráulico 
 2 Vasos Sanitário infantil
 1 Bancada de granito 1,53 x 0,63m
 2 Chuveiro / misturador
 2 Banheiras infantis
 7 m² Barras de apoio (metros lineares)
 1 Vaso Sanitário Adulto
 1 Bancada de granito (0,72x0,50)
 3 Cubas de embutir
 1 Chuveiro
 3 Cabines divisórias
 3 Torneiras de banheiro
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 4 Ralos
 1 tanque
 1 Bancada de granito (2,30 x 0,60)
 1 Cuba metálica de cozinha
 Esquadrias de alumínio 
 5 PA 01 - 0,80X2,10 - Eixo Vertical
 2 JA02 - 1,80X0,70 - Basculante
 4 JA03 - 2,20X0,90 - Correr, 4 folhas
 1 JA04 - 1,00X0,90 - Correr, 2 folhas
 1 JA05 - 0,60X0,70 - Maxim-ar
 Telha 
 Telhado em telha de termo-acústica
 Áreas cobertas (instalação de pisos cerâmicos) 
 42 m² sala
 11,47 m² banheiro infantil
 15 m² copa
 7,79 m² Lavanderia
 4,8 m² Banheiro adulto
 10 m² Paredes
 91,06 m² área total coberta (com paredes)
 Custo estimado da mitigação R$: 306.046,14 (trezentos e seis mil, quarenta e seis 
reais e quatorze centavos), correspondente a  80.780,8003   UFICs , retifi cado conforme 
processo SEI PMC.2021.00049417-59, deliberado pela Presidência;
 IX) Mitigação dos impactos nas praças próximas ao empreendimento, constam dos 
despachos constam dos despachos 3759245 e 3779742 do DPJ/Secretaria de Serviços 
Públicos no protocolo SEI PMC 2021.00016876-65, transcrito a seguir:
 Local 2 - Praça Simão Silveira Alves - Código cartográfi co: 3431.14.68.0160
 - Endereço: Rua Sebastião Lázaro da Silva
 - Área: 660,68 m2
 - Benfeitorias
 - Paisagismo
 - Passeio em concreto
 - Bancos
 - Iluminação
 - Deverá ser aprovado o projeto de urbanização da Praça junto a Secretária de Ser-
viços Públicos
 Custo estimado da mitigação  R$:    84.200,00   (oitenta e quatro mil reais e duzentos 
reais), correspondente a   22.224,5684 UFICS  .
 X) Mitigação dos impactos nos equipamentos de Saúde conforme apontado no despa-
cho 389668 da Secretaria de Saúde no protocolo SEI PMC 2021.00016873-12, trans-
crito a seguir:
 REFORMA DE ANEXO DA UNIDADE DE SAÚDE - CEO DISTRITO NORO-
ESTE
 120m² - Forro mineral
 1 vb - Regularização de parede com gesso
 1 vb Pintura e reparo das paredes existentes
 4 Un - Substituição de portas de madeira
 2 Un - Inclusão de portas internas
 120m² - Regularização de contrapiso
 120m² - Substituição de piso cerâmico
 1 vb - Substituição do revestimento cerâmico
 1 vb Reparo das janelas existentes
 1 vb - Instalação de infraestrutura de rede
 1 vb - Reforma da infraestrutura de elétrica
 1 vb -Reforma da infraestrutura de hidráulica
 1 vb - Demolição e construção de paredes a serem defi nidas no projeto
 1 vb - Projeto arquitetônico, o detalhamento das obras a serem executadas será defi -
nido na fase de elaboração de projeto.
  Custo estimado da mitigação: R$ 296.357,08   (Duzentos e noventa e seis mil, tre-
zentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), correspondente a  78.223,3753 UFICs .
  XI)   Mitigação dos impactos nos equipamentos de Cultura conforme despachos 
3680159, 3957282, 3794656 e 4024957 da Secretaria de Cultura no protocolo SEI 
PMC 2021.00016883-94, transcrito a seguir:
 Quanto ao equipamento público Casa de Cultura Fazenda Roseira a Secretaria de 
Cultura considera como ações de mitigação relacionadas à Iluminação do local, cerca-
mento da área e monitoramento por câmeras de segurança, por se tratar da vulnerabi-
lidade a que está exposta o equipamento. A sinalização viária é importante em função 
da invisibilidade apresentada atualmente ao local, podendo ocasionar difi culdades de 
acesso ao local.
 - Cercamento da área - R$ 239.616,23;
 - Iluminação do local - R$ 152.900,00
 - Sinalização viária - R$ 20.171,70
 - Monitoramento por câmeras de segurança - R$ 10.000,00
 Especifi cação da câmera:
 Network camera PTZ, outdoor standard
 A câmera deverá apresentar no mínimo as seguintes especifi cações:
 - Câmera tipo PTZ para videomonitoramento;
 - Com resolução mínima de 1,920 x 1,080 pixels com taxa de 30fps em h.264 ou 
h.265;
 - Permitir movimento horizontal com giro contínuo de 360° com velocidade variável 
de no mínimo de 450°/s;
 - Com foco e modos diurno/noturno automáticos;
 - Deverá acompanhar fonte de alimentação elétrica PoE+;
 - Possuir a possibilidade de atualização de fi rmware através de software do fabricante 
da câmera ou atualizações remotas quando tiver disponível um novo fi rmware, sem 
custo adicional;
 - Garantia mín. do fabricante de 1 ano;
 - Garantia comprovada por carta de fabricante ou informação constante no site do 
fabricante;
 - Fornecido com fonte e braço;
  Custo estimado da mitigação R$:422.687,93   (quatrocentos e vinte e dois mil, seis-
centos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), correspondente a   111.568,3709 
UFICs  .
 XII)  Os valores das mitigações por secretarias, conforme SEI PMC.2021.00038227-
05, são:
 EMDEC: R$ 283.400,00;
 SAÚDE: R$ 296.357,08;
 EDUCAÇÃO: R$ 306.046,14, retifi cado conforme processo SEI PMC.2021.00049417-
59 deliberado pela Presidência;
 SERVIÇOS PÚBLICOS: R$ 84.200,00;

 CULTURA: R$ 422.687,93.
 A estimativa do valor total das mitigações indicadas nos incisos VII a XI soma   R$ 
1.392.691,15   (um milhão, trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa reais e 
quinze centavos), correspondente a   367.600,4725   UFICs, o que representa 6,43% do 
custo total da obra.
 Ressaltamos que não foram analisados os demais parâmetros que competem ao pro-
cesso de aprovação do empreendimento e que futuras obras e ampliações não estarão 
isentas de novo EIV, de acordo com a legislação vigente.
 O Parecer Conclusivo não isenta o empreendedor de seguir outras exigências e leis, 
bem como atender a possíveis exigências de outros órgãos municipais.
 O Parecer Conclusivo terá a validade de 2 anos de acordo com o estabelecido no Art. 
48 do Decreto 20.633/2019.

 Campinas, 11 de novembro de 2021.

Carolina Baracat do Nascimento Lazinho
 Presidente do EIV-RIV - interina
GS/SEPLURB

 PARECER CONCLUSIVO DO EIV/RIV 
 REF: PARECER TÉCNICO EIV/RIV Nº 54/2021 
 Local:  Rua Ernesto Napoli (Jornalista), 828, lote 09, Quadra H, Qt.3714, Jd. Pauli-
ceia. Código cartográfi co 3431.31.25.0110.01001. Matrícula nº13.336 do 3º Cartório 
de Registro de Imóveis.
 Atividade  :  Local de culto em imóvel situado em zona mista ZM-2, em terreno com 
área de 300m², com construção com área originalmente aprovada de 222,85m² e am-
pliação de 89,09m² em processo de regularização, totalizando 311,94m² de área cons-
truída.
 Após análise e manifestação da Comissão de Análise EIV/RIV que resultou na emis-
são do Parecer Técnico EIV/RIV nº 54/2021, esta Presidência acolhe integralmente.
 CONSIDERANDO QUE: 
 - Foi apresentada Matriz de Identifi cação, que entendemos ser satisfatória.
 - A vizinhança imediata é composta por residências em sua maioria;
 - Não há incremento populacional, devido à natureza do empreendimento;
 - O local não se situa em área envoltória de bem tombado.
 - Quanto a mobilidade urbana consta Parecer da EMDEC de 18/05/2021 indicando 
que não há oposição ao empreendimento;
 - O horário de funcionamento (dos cultos) foi informado, sendo às quartas-feiras às 
20:00h e domingos, às 10:00h;
 - Quanto ao isolamento acústico, foi informado que durante as atividades religiosas as 
emissões de ruídos atendem às normas técnicas.
A Comissão de Análise do EIV/RIV representada pelo seu Presidente, condicionada a 
viabilidade e aprovação deste EIV ao fi rmamento de Termo de Acordo e Compromisso 
junto ao empreendedor, com as seguintes obrigações:
 1)  Elaboração e execução de Projeto Acústico de acordo com as normas técnicas NBR 
10151 e legislação em vigor, em especial a Lei Municipal n°14.011/2011, contendo 
medidas mitigadoras dos impactos decorrentes dos ruídos emitidos pelo empreendi-
mento durante a fase de operação, com monitoramento através de medições do nível 
de ruído interno e externo, para verifi car a efetividade das medidas implementadas, se 
necessário, promover adaptações no prédio de forma a garantir a proteção acústica.
 Ressaltamos que não foram analisados os demais parâmetros que competem ao pro-
cesso de aprovação/alvará da atividade e que futuras obras e ampliações não estarão 
isentas de novo EIV, de acordo com a legislação vigente.
 O Parecer Conclusivo não isenta o empreendedor de seguir outras exigências e leis, 
bem como atender a possíveis exigências de outros órgãos municipais.
 O Parecer Conclusivo terá a validade de 2 anos de acordo com o estabelecido no Art. 
48 do Decreto 20.633/2019.

Carolina Baracat do Nascimento Lazinho
 Presidente do EIV-RIV - interina
GS/SEPLURB

 PARECER CONCLUSIVO DO EIV/RIV 
 REF: PARECER TÉCNICO EIV/RIV Nº 58/2021 
 PROTOCOLO:  2021/11/11889 -  INTERESSADO:  AIRE GASTRONOMIA LTDA
 Local:  Rua Antônio Lapa, nº 178, Lt. 2-UNI, Qt. 610, Quadra E, Código Cartográfi co 
3423.21.84.0106.01001, Matrícula 120.965 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de 
Campinas, loteamento Vila Cambuí.
 Atividade  :  Restaurante Sushi Bar com Serviço de Alimentação e Bebidas com En-
tretenimento em imóvel situado em zona de centralidade ZC-4, em lote com área de 
1.110,00m² e área existente de 7.382,84m², mas o bar ocupará apenas o Módulo 1, no 
térreo, conforme projeto aprovado, com área existente de 396,59m². 
 Após análise e manifestação da Comissão de Análise EIV/RIV que resultou na emis-
são do Parecer Técnico EIV/RIV nº 58/2021, esta Presidência acolhe integralmente.
 CONSIDERANDO QUE: 
 - o restaurante tem capacidade para 250 pessoas e 50 funcionários em turno único e 
funcionará em parte de uma edifi cação com área existente de 396,59m² em lote com 
área total de 1.110,00m², com horário de funcionamento das 20:00hs às 05:00hs, em 
dias úteis, sábados, domingos e feriados;
 - a Ficha Informativa nº 191874 apresenta área existente de 7.382,84m² e não constam 
bens tombados ou envoltórias de proteção que incidem sobre o local;
 - o entorno é predominantemente comercial e de serviços, sendo portanto a atividade 
compatível;
 - não há incremento populacional, devido à natureza do empreendimento;
 - quanto as vagas de estacionamento foi informado que no subsolo do empreendimen-
to possui 125 vagas de estacionamento disponíveis. 
 - foi apresentada a Declaração nos termos da Ordem de Serviço n 04/2020 - SE-
PLURB, o que deverá constar no TAC e deverá ser apresentado diretamente a EM-
DEC para análise;
 - houve o comprometimento em elaborar e executar Projeto Acústico de acordo com 
as normas técnicas NBR 10151 e legislação em vigor, em especial a Lei Municipal 
n°14.011/2011.
 A Comissão de Análise do EIV/RIV representada pelo seu Presidente, condicionada a 
viabilidade e aprovação deste EIV ao fi rmamento de Termo de Acordo e Compromisso 
junto ao empreendedor, com as seguintes obrigações:
 1)  Realização da contagem veicular e elaboração do RIT completo num prazo de até 
seis meses após o fi nal da quarentena e cumprimento de todas as exigências que forem 
solicitadas no momento pelo poder público municipal para a emissão do Alvará de 
Uso defi nitivo.
 2)  Elaboração e execução de Projeto Acústico de acordo com as normas técnicas NBR 
10151 e legislação em vigor, em especial a Lei Municipal n°14.011/2011, contendo 
medidas mitigadoras dos impactos decorrentes dos ruídos emitidos pelo empreendi-
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mento durante a fase de operação, com monitoramento através de medições do nível 
de ruído interno e externo, para verifi car a efetividade das medidas implementadas, se 
necessário, promover adaptações no prédio de forma a garantir a proteção acústica.
 Ressaltamos que não foram analisados as questões que competem ao processo para 
obtenção de alvará de uso e que futuras obras e ampliações não estarão isentas de novo 
EIV, de acordo com a legislação vigente.
 O Parecer Conclusivo não isenta o empreendedor de seguir outras exigências e leis, 
bem como atender a possíveis exigências de outros órgãos municipais.
 O Parecer Conclusivo terá a validade de 2 anos de acordo com o estabelecido no Art. 
48 do Decreto 20.633/2019.

 Carolina Baracat do Nascimento Lazinho
 Presidente do EIV-RIV - interina
 GS/SEPLURB
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO 

 PRESIDENTE DO EIV-RIV - INTERINA GS/SEPLURB 
   

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 PARECERES CMDU - PLC nº 68/2021 e PLC nº 09/2017 
 
 PARECER PLC Nº 68/2021 

 REFERÊNCIA: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°  68/2021 
 AUTOR:Vereador Cecílio Santos 
 RELATORAS:Teresa M. C. Penteado, Thalita S. Dalbelo e Vanderlice Pereira
 PARECER:Favorável com ressalvas.
 DATA:09 de novembro de 2021
 PREÂMBULO:O projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de ener-
gia fotovoltaica nas edifi cações públicas do Município de Campinas e dá outras pro-
vidências.

 CONSIDERAÇÕES: 

 Com o aumento do consumo de energia e as mudanças ambientais ocasionadas por 
esses processos, é fundamental que diversos setores da sociedade busquem meios al-
ternativos, sustentáveis e efi cientes para o desenvolvimento de suas atividades. Neste 
contexto, as energias renováveis geram menos poluição ambiental quando comparada 
com as fontes fósseis. Dentre as alternativas de energias renováveis, a energia solar 
tem crescido em todo o mundo, devido à novas tecnologias, fácil instalação e captação 
de energia, uma vez que é alimentado por uma fonte abundante com incidência ines-
gotável na superfície terrestre. Edifícios de grande porte, são considerados potenciais 
poluidores, uma vez que podem causar danos ao meio ambiente devido à quantidade 
de energia que utilizam (OLIVEIRA e RAMOS, 2021). 
 De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME, 2015), o consumo de energia 
elétrica nas edifi cações brasileiras, até 2015, correspondia a aproximadamente 50% 
do total da eletricidade consumida no país. Logo, os edifícios, além de grandes consu-
midores de água e geradores de um grande volume de resíduos, são responsáveis por 
cerca de um terço de toda a emissão de CO2 de grandes cidades (MEMON, 2014). 
 OLIVEIRA, Joyce Éllen S.; RAMOS, Heidy R. Sistemas de Energia Fotovoltaica 
Implantados em Prédios Públicos localizados no município de São Paulo. XVII Fórum 
Ambiental. Alta Paulista, 27 a 29 de outubro de 2021. 
 MEMON, S. A. Phase change materials integrated in building walls: A state of the art 
review. Renewable and sustainable energy reviews, v. 31, p. 870-906, 2014. 
 MME. Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico. Dezembro de 2015. Disponí-
vel em: http://antigo.mme.gov.br/web/guest/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/
boletim-de-monitoramento-do-sistema-eletrico/2015
 ANÁLISE DO PLC 68/21: 

 Art 1º 

 Alterações ? Alteração sugerida realizada na Emenda: retirar a palavra "coletores", 
que se refere ao sistema de aquecimento de água. Acrescentar a possibilidade de usar 
telhas e painéis solares fl exíveis e outras tecnologias de captação de energia solar, 
além dos painéis solares. 
 O artigo é vago em relação à potência (tamanho) do sistema fotovoltaico a ser insta-
lado. Em caso da inviabilidade técnica nos prédios existentes, o prédio fi caria eximido 
conforme Art 4º? Ou o Art 4º se refere exclusivamente às novas edifi cações?

 Art 2º 
 O artigo parece vago. Ele deveria descrever como deve ser esse planejamento, em 
questões técnicas do projeto executivo? Ou isso fi ca para normativas posteriores?

 Art 5º 
 Este artigo não é viável do ponto de vista regulatório: setor energético é extrema-
mente regulado e a venda de energia só pode ser realizada poragentes cadastrados na 
CCEEcomo autoprodutores caso o titular da fatura de energia esteja no Mercado Livre 
de Energia (formalmente, oACL - Ambiente de Contratação Livre). É preciso verifi car 
se os edifícios públicos de Campinas estão no Mercado Livre de Energia. De qual-
quer forma, o montante a ser negociado provavelmente não justifi caria a necessidade 
de equipe especializada para realização dos trâmites. Se as edifi cações públicas não 
estiverem no Mercado Regulado (ACR), em caso de excesso de geração, o montante 
excedente já é automaticamente alocado pela CPFL para servir como créditos para 
contas futuras. É possível inclusive, dentro do Mercado Regulado (ACR), que uma 
edifi cação receba os créditos de energia gerada em outra edifi cação, desde que a titu-
laridade da conta (CNPJ) seja a mesma.
 Sugestões ? Retirada ou adequação do artigo de acordo com a realidade atual e futura 
do município

 PARECER:  Nosso parecer é  favorável , com as ressalvas indicadas na análise acima. 

 Campinas, 09 de novembro de 2021.

 Arqt Carina Silva Cury 
 Presidente do CMDU em exercício  
 
 ____________________________________________________________________ 
 
  PARECER CMDU - Projeto de Lei Complementar 9/2017 

 REFERÊNCIA: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 9/2017
 AUTOR: Vereador Luiz Henrique Cirilo
 RELATORES: Carina Cury, Robson Brandão e Cássio Gonzalez
 PARECER: Desfavoráve l 
 DATA: 09 de novembro de 2021

 PREÂMBULO:  O Projeto de Lei Complementar, em questão, obriga que casas po-
pulares construídas pelo Executivo Municipal, através da Administração Pública Di-
reta e Indireta, tenham sistema de aquecimento de água por energia solar e dá outras 
providências.

 Primeiramente, na 362ª reunião ordinária, ocorrida em 19 de Outubro de 2.021 foi 
apresentado o citado Projeto de Lei Complementar para que o CMDU elaborasse seu 
Parecer. Nos causou estranheza um projeto de lei de 2017 ainda não ter sido votado, 
mas como foi publicado no Diário Ofi cial em 01 de Outubro de 2021, página 387, em 
Poder Legislativo, aqui faremos nossa análise.

 Em 02 de Julho de 2008, foi publicado no Diário Ofi cial do Município de Campinas, 
a Lei nº 13.345 que "INSTITUI, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, O PROGRAMA 
DE INCENTIVOS AO USO DE ENERGIA SOLAR NAS EDIFICAÇÕES, COM 
O OBJETIVO DE PROMOVER MEDIDAS NECESSÁRIAS AO FOMENTO DO 
USO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE APRO-
VEITAMENTO DE ENERGIA SOLAR PARA O AQUECIMENTO DE ÁGUA EM 
IMÓVEIS E DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE OS BENEFÍCIOS DA 
ENERGIA SOLAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." Esta Lei ainda em vigor 
no Art. 1º - Parágrafo Único diz: O objetivo do Programa é a promoção de medidas 
necessárias ao fomento do uso e ao desenvolvimento tecnológico de sistemas de apro-
veitamento de energia solar para o aquecimento de água em imóveis, bem como a 
conscientização da população sobre os benefícios da energia solar. Os demais artigos 
foram todos vetados. Ou seja, o dispositivo legal não foi devidamente regulamentado 
até a presente data.

 É importante ressaltar a Lei nº 13.345, de 02/07/2008, pois a obrigatoriedade da ins-
talação de "sistema de água por energia solar", por órgãos da administração pública 
direta e indireta, em casas populares, sem o devido incentivo pode acarretar desdobra-
mentos adversos ao proposto pelo Nobre Vereador em suas justifi cativas deste projeto 
de Lei.

 Conforme recente publicação da Lei Complementar nº 312, de 15 de outubro de 
2021 e a qual "Disciplina o Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS-
-Cohab e o Empreendimento Habitacional de Mercado Popular - EHMP-Cohab", uma 
unidade habitacional acabada unifamiliar deverá atender um parâmetro de ocupação 
mínimo de área construída de 20,00 m² (vinte metros quadrados). Logo, uma instala-
ção de Sistema de Aquecimento Solar sem os devidos incentivos pode incrementar, 
isto inicialmente visto que depende de outros fatores em análise da construção, em até 
10,52% para casas populares do tipo RPQ1 e em até 16,54% para casas populares do 
tipo PIS conforme o observado em uma busca do kit de sistema de aquecimento solar, 
na internet e do CUB SP, no Boletim Econômico de Outubro de 2.021 do Sinduscon 
SP .

 A seguir a demonstração do cálculo do acréscimo de custo da obra utilizando o Siste-
ma de Aquecimento Solar:

 Custo Médio (Somente de um Kit Básico de Sistema de Aquecimento Solar) 
 = R$ 3.861,55

 Custo CUB 2021 padrão de Casa Popular (RPQ1) 
 = R$ 1.834,60/m²

 Custo CUB 2021 padrão de Casa Projeto de Interesse Social (PIS) 
 = R$ 1.167,42/m²

 Este incremento no custo da casa popular pode ainda ser acrescido de outros custos 
que, por exemplo, dependem do projeto hidráulico a ser adotado no projeto desta uni-
dade habitacional, o qual, por conseguinte impactariam no valor fi nal a ser fi nanciado 
pelos futuros ocupantes destas ditas casas populares. 
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 Além destes fatores, deve-se observar também os impactos de uma falta de um incen-
tivo que uma obrigatoriedade da instalação de Sistema de Aquecimento Solar ocorre-
ria ao longo do tempo, visto que a manutenção deste sistema de aquecimento também 
demanda uma assistência técnica especializada que oneraria os futuros ocupantes 
destas ditas casas populares que possivelmente tenderiam a abandonar o Sistema de 
Aquecimento Solar e retornar ao sistema convencional com o agravante de, talvez, 
não existir pontos de energia elétrica no local e/ou mesmo não existir um sistema 
elétrico da casa popular que tivesse sido dimensionado para suportar este incremento 
da carga elétrica. E isto sem adentrar no mérito de possível sobrecarga energética aos 
empreendimentos voltados a casas populares se todos os ocupantes destas casas aban-
donassem o Sistema de Aquecimento Solar. 

 Assim sendo, entende-se que tal projeto de lei, apesar das nobres intenções do Vere-
ador, deveria ser revisto.

 Fontes de consulta: 

 Kit Básico de Sistema de Aquecimento Solar - 
 https://www.google.com/search?q=aquecimento+solar+2021&so-
urce=lmns&tbm=shop&bih=719&biw=1600&client=fi refox-b-d&hl=pt-BR&sa=X&
ved=2ahUKEwiqqO-ui97zAhWbCrkGHQjkAkIQ_AuoAno ECAEQAg

 Custo CUB 2021 padrão de Casa Popular e Casa Projeto de Interesse Social - 
 Boletim Econômico de Outubro de 2.021 do Sinduscon SP

 CONCLUSÃO:  Este Conselho delibera ser desfavorável ao projeto de Lei em evi-
dência pelos motivos ora expostos.

 Campinas, 09 de novembro de 2021.

 Arqtª Carina Silva Cury 

 Presidente do CMDU - em exercício
____________________________________________________________________
_
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 MARIA CÉLIA MOURA MARTINS 

 SECRETÁRIA EXECUTIVA - CMDU 
   

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 MOÇÃO DE REPÚDIO 
 
 O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, pela unanimidade de seus con-
selheiros, em reunião ordinária 363a, realizada em 09 de novembro de 2021, vem 
manifestar o seu repúdio ao ato de injúria racial praticado contra   a excelentíssima 
senhora Vereadora Paolla Miguel (PT) , na sessão legislativa ocorrida, ontem 
08/11/2021. À Vereadora, que, no exercício do seu mandato, defendia projeto de 
conselho e fundo de valorização da comunidade negra, imputamos nossa integral 
solidariedade na luta contra atos abomináveis, como este praticado.  

 Campinas, 09 de novembro de 2021

Arqtª Carina Silva Cury
Presidente do CMDU - em exercício
____________________________________________________________________
___ 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 MARIA CÉLIA MOURA MARTINS 

 SECRETÁRIA EXECUTIVA - CMDU 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  DEFERIDOS - ALVARÁ DE USO 
PROT. 20/11/9077 ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA JARDIM AURELIA - PROT. 21/11/11127 
CALIFORNIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA- PROT. 20/11/13840 ONIX COMERCIO DE ACES-
SORIOS INDUSTRIAIS LTDA - PROT. 21/11/11005 FIBRA CALIBRAÇÕES DE BALANÇAS E AUTO-
MOÇÕES - EIRELI - PROT. 20/11/881 - CASTEL ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EIRELI - ME 
- PROT. 21/11/9921 - AGUAJATO TRANSPORTES LTDA - EPP - PROT. 21/11/10871 - ROTAM DO BRA-
SIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - PROT. 21/11/10896 - FABIANA ANDRADE 
FRIAS DE OLIVEIRA - PROT. 21/11/8650 - ESPAÇO SAUDE BERTA ALMEIDA CLINICA DE FISIO-
TERAPIA EIRELI - PROT. 21/11/10607 - ELLEN CRISTINE DOS REIS GUERRA - PROT. 21/11/10672 
- ANA PAULA VILLARES MENDES - PROT. 21/11/10743 - IVETE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PROT. 
21/11/10746 - MARIA DO CARMO BUENO - PROT. 21/11/11930 - LOJAS CEM S/A.

 DEFERIDOS - VIA RÁPIDA EMPRESA (VRE) 
PROT. 20/11/9716 S.D.I. SOLUÇÕES EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PROT. 18/11/9966 
LV CLINICA PSICOLOGICA LTDA - PROT. 21/11/4473 J.H.A.COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE-
LI - PROT. 19/11/8049 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - PROT. 19/11/6453 RESIDENCIAL SHALOM 
LTDA - PROT. 19/11/11243 UNIMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - PROT. 
21/11/4503 EBERT FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA - PROT. 21/11/1265 MANIPULAÇAO DE 
FORMULAS ARRUDA & LEME LTDA.

 DEFERIDO - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL 
PROT. 21/11/12892 - RAIA DROGASIL S/A.

 DEFERIDO - ALVARÁ DE EVENTO 
PROT. 21/11/14062 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SECRETARIA DE CULTURA E TU-
RISMO.

 INDEFERIDOS 
PROT. 16/11/19009 ROBSON FRED CARPINO - PROT. 21/11/7874 MARIA APARECIDA PEREIRA DOS 
SANTOS - PROT. 21/11/11456 MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - PROT. 20/11/8491 DA-
NIEL DA SILVERA FRANCO - PROT. 16/11/12881 DANIELA GASPAR GONZALEZ - PROT. 21/11/12849 
CR2 CESSAO DE INFRAESTRUTRA LTDA.

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT. 19/11/15318 OVANILDO DE JESUS BAR - PROT. 09/17/860 FABIO TAMADA COLCHOES 
- PROT. 21/11/10899 ANGELICA BERGANTIN D OTTAVIANO - PROT. 21/11/10673 RAFAEL CONS-
TANTINO GALLO - ME - PROT. 21/11/10627 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA 
MISSAO EM CAMPINAS - IEADEMC - PROT. 19/11/8568 SUPERMERCADO TAQUARAL LTDA - 
PROT. 21/11/6305 GUSTAVO MEIRELLES PEREIRA - PROT. 09/17/2058 SLEEP HOUSE COLCHOES E 
ACESSORIOS LTDA - PROT. 11/11/8106 RESTAURANTE E PIZZARIA LAPO RUEDA LTDA - PROT. 
18/11/2330 P.L.E. PRODUTOS ELETROELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PROT. 
15/11/14501 IWSP SERVICOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - PROT. 18/11/8718 ART-
BEL PAINEIS ELETRICOS LTDA - PROT. 20/11/6448 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 
- PROT. 21/11/10732 PREMIERE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.

 FICA LEVANTADO OS TERMOS DE INTERDIÇÕES RELATIVOS AOS IMÓVEIS, SITOS A RUA 
CAÇAPAVA Nº 50 E RUA ADÃO HOFFMANN Nº 44, EM FASE DA REFORMA EXECUTADA E 
A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ESTABILIDADE E SEGURANÇA E A ART Nº 

28027230171891140. 
PROT. 14/11/1113 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (ROBSON FRED CARPINO).

 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 HÉLIO CÉSAR GOMES 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 
DEFERIDO
PROT 20/11/2989 PIRELLI PNEUS LTDA. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ENGª SÕNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 Coordenadora Departamental de Aprovação de Projetos 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  DEFERIDOS - ALVARÁ DE USO 
PROT 18/11/13120 VIAÇÃO VITALI LTDA - PROT 18/11/13133 VIAÇÃO VITALI 
LTDA - 21/11/14003 VIAÇÃO VITALI LTDA
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 HÉLIO CÉSAR GOMES 

 Diretor do Departamento de Controle Urbano 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
  

 Protocolo SEI: 2021.00063472-42

Interessado:Drogaria The Mall Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda - EPP

Assunto: Solicitação de restituição de valor de taxa paga indevida
DEFERIDO
 

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
 ANDREA PAULA BRUNO VON ZUBEN 

 Diretora da Vigilância em Saúde 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA SETORIAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA comunica: 
 
   RETIFICAÇÃO de publicação em DOM de 28/09/2021, fl. 17:  Onde se lê: 
 Protocolo:PMC.2021.00021464-47
 Interessado: Centro Médico Campinas Ltda, CNPJ: 34.076.010/0001-22,
 Assunto: Auto de Infração
 Determino o CANCELAMENTO do Auto de Imposição de Penalidade (AIP) Nº 
2055 de 09/04/2021 ao estabelecimento: foco Centro Médico Campinas Ltda, CNPJ: 
34.076.010/0001-22, por apresentar vício na sua forma, uma vez que as autuações re-
ferentes à pandemia são baseadas nos Decretos Municipais específi  cos. Será lavrado 
outro Auto de Imposição de Penalidade (AIP), em substituição.
 Leia-se: 
 Protocolo:PMC.2021.00021464-47
 Interessado: Centro Médico Campinas Ltda, CNPJ: 34.076.010/0001-22,
 Assunto: Auto de Infração
 Determino a CONVALIDAÇÃO do Auto de Imposição de Penalidade (AIP) Nº 
2055 de 09/04/2021 ao estabelecimento: foco Centro Médico Campinas Ltda, CNPJ: 
34.076.010/0001-22, uma vez que a legislação municipal específi ca foi citada no Auto 
de Infração nº 0904211731 ao qual o AIP está vinculado, a saber: Art. 3º e 5º do 
Dec. mun. 20.951/20 c/c Art. 3º A do Dec. mun. 20857/20 c/c Art. 8º do Dec. Mun. 
20.901/20 c/c Art. 8º B e 8º C do Dec. mun. 21.393/21 e atualizações, mas referenciam 
somente o Decreto Estadual 10.083/98 c/c Lei municipal 15.139/16,

 Protocolo:  PMC.2021.00030090-79
 Interessado:  BORTOLLI RESTAURANTE LTDA ME 
 CNPJ/ CPF : 37.625.633/0001-03 
 Assunto:  Auto de Infração
 CANCELAMENTO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 4135831,uma vez 
que o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3971976e CONVA-
LIDAÇÃO do Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 3971976, com a inclusão do 
Art. 8º B do Dec.Mun. 21.382/21, no campo "conforme disposto" ao qual se refere à 
penalidade Multa no valor de 800 (Oitocentas)Unidades Fiscais de Campinas - UFIC". 

 Protocolo: PMC.2021.00037783-74 
 Interessado:  CRISTHIAN WILLIAN PEREIRA FURLANETTI 
 CNPJ/ CPF : 442.679.008-50 
 Assunto:  Defesa/Recurso
 DEFIRO o recurso apresentado pelo Autuado: Sr. Cristian Willian Pereira Furlaneti- 
CPF: 442.679.808-5, frente ao Auto de Infração e Multa, lavrado pela Guarda Munici-
pal, Boletim de Ocorrência - BO-GM nº 41.351/21, de 26/06/2021.

 Protocolo: PMC.2021.00020965-98 
 Interessado:  AKAI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA 
 CNPJ/ CPF : 35.294.885/0001-37
 Assunto:  Auto de Infração
 CANCELAMENTO  da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 4130501 , uma vez 
que o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº  3766059 ". 

 Protocolo: PMC.2021.00028700-56 
 Interessado:  MB CASSANO CIRURGICA - EPP 
 CNPJ/ CPF : 08.299.923/0001-06 
 Assunto:  Defesa/Recurso
 INDEFIRO  a presente defesa e  MANTENHO  o Auto de Infração (AI) nº 
30032119403, recebido em 30/03/2021. 

 Protocolo: PMC.2021.00002825-56 
 Interessado:  Happy Kids Promoções de Eventos 
 CNPJ/ CPF : 21.859.539/0001-70 l 
 Assunto:  Auto de Infração
 MANTENHO  o Auto de Infração (AI) nº 160119702, lavrado e entregue ao respon-
sável pelo estabelecimento em 16/01/2021.Considerando tratar-se de infração relativa 
ao controle ou mitigação da disseminação da Covid-19 previstas no Art. 8º do Decreto 
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Municipal 20.901/20 e acordo com a Lei estadual 10.083/98, artigos 110 e 111, DE-
TERMINO  a aplicação da penalidade de  MULTA no valor de 400 (quatrocentas)
Unidades Fiscais de Campinas - UFIC 

 Protocolo: PMC.2021.00015780-25 
 Interessado:  MAGAZINE DEMANOS LTDA 
 CNPJ/ CPF : 59.547.026/0004-05 
 Assunto:  Auto de Infração
 CANCELAMENTO  da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº  4353348, uma vez 
que o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº  3707632e  CONVA-
LIDAÇÃO do Auto de Imposição de Penalidade AIP nº  3707632,  com a inclusão do 
 Art. 3º e 5º do Dec. mun. 20.951/20 c/c art. 8º do Dec. Mun. 20.901/20 no campo 
"conforme disposto" ao qual se refere à penalidade Multa no valor de 400 ( Quatro-
centas)Unidades Fiscais de Campinas - UFIC". 

 Protocolo: PMC.2021.00030097-45 
 Interessado:  DGT FOOD SERVICE LTDA 
 CNPJ/ CPF :  39.397.433/0001-68 
 Assunto:  Auto de Infração
 CANCELAMENTO  da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº  4271299 , uma vez 
que o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº  3944749 ". 
 

 11 de novembro de 2021 
 CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO 

 COORDENADORA SETORIAL 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
  Protocolo: PMC.2021.00064670-60 
 Interessado:  MARCELO SIMIONATO O. DE G. PAES 
 C  NPJ/  CPF  :  13.552.939/0001-00 
  Assunto:   DEFESA/RECURSO 
 “  INDEFIRO    o presente recurso e    MANTENHO    o Auto de Imposição de 
Penalidade(AIP) nº 4461574, recebido em 04/10/2021. “  
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ANA LUCIA DA SILVA MONTINI  

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 

À SAÚDE comunica: 
  Protocolo: PMC.2021.00031907-17 
 Interessado:  MAGALU LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA 
 CNPJ/ CPF : 24.230.747/0499-69 
 Assunto:  LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
  IN    DEFERIDO  

 Protocolo: PMC.2021.00059211-82 
 Interessado:  Dias Penha Transportes e Serviços Internacionais LTDA 
 CNPJ/ CPF : 62.152.814/0001-07 
 Assunto:  LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
  IN    DEFERIDO  

 Protocolo: PMC.2021.00037920-16 
 Interessado:  MAGALU LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA 
 CNPJ/ CPF : 24.230.747/0343-41 
 Assunto:  LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
  IN    DEFERIDO  
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ANA HELOISA DE LIMA VIEIRA 

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
 
 A liberação total do estabelecimento de razão social CASA VIDA NOVA DE CAM-
PINAS LTDA, CNPJ 26.899.544/0003-92, estabelecido na Rua São Miguel Arcanjo, 
143, Jardim Nova Europa, com atividade de Instituição de Longa Permanência para 
Idosos, pelo TERMO - TRM nº 02674, relacionado ao Auto de Infração nº 08417 
lavrado em 27/08/2021 e, Auto de Imposição de Penalidade nº 06630 lavrado em 
27/09/2021.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ANA LUCIA DA SILVA MONTINI  

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
 A liberação total do estabelecimento de razão social CASA VIDA NOVA DE CAM-
PINAS LTDA, CNPJ: 26.899.544/0003-92, situado à Rua São Miguel Arcanjo, 143, 
Jardim Nova Europa, com atividade de Instituição de Longa Permanência para Idosos, 
conforme o TERMO - TRM nº 02673, lavrado em 09/11/2021, relacionado ao Auto 
de Infração nº 08420, lavrado em 27/08/2021 e, Auto de Imposição de Penalidade nº 
06091, lavrado em 27/09/2021.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ANA LUCIA DA SILVA MONTINI  

 CHEFE DE SETOR 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS comunica: 

  Protocolo: PMC.2021.00067720-24 
 Interessado:  DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA 
 CNPJ/CPF: 03.476.811/0469-09  
 Assunto:  Defesa/Recurso
 DEFER  IMENTO   do prazo de 30 dia para finalização das pendências.  

 Protocolo: PMC.2021.00036623-17 
 Interessado:  INSTITUTO KROENER LTDA 
 CNPJ/CPF: 46.993.614/0001-12  
 Assunto:  Licença Sanitária
 DEFERIDO 

 Protocolo: PMC.2021.00068696-13 
 Interessado:  JP Moreira Me
 CNPJ/CPF:  17.225.917/0001-97:
 Assunto:  Auto de Infração
 Auto de Infração Nº 0350 de 05/11/2021 aplicado à Empresa JP Moreira Me, CNPJ 
17.225.917/0001-97:
 Onde Lê-se: 
 Considerando os dispostos no(s): incisos XI e XIX do Artigo 112 da Lei Est. 
10.083/98 c/c Portaria CVS 05/2013, artigos 8º, 10º, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 30, 34, 84, 
85, 86, 87, 91, 94.
 Leia -se: 
 Considerando os dispostos no(s): incisos XI e XIX do Artigo 122 da Lei Est. 
10.083/98 c/c Portaria CVS 05/2013, artigos 8º, 10º, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 30, 34, 84, 
85, 86, 87, 91, 94.

 Protocolo: PMC.2021.00035750-07 
 Interessado:  SAMAE ESMAEL DE SOUZA 
 CNPJ/CPF:22.401.704/0001-09  
 Assunto:  Defesa/Recurso
 Fica o estabelecimento Samae Esmael de Souza, inscrita no CNPJ sob 
nº22.401.704/0001-09, liberado para funcionar, conforme TRM nº 80352, lavrado 
em 01/07/2021decorrentes do AI nº 07645, AIP nº 3880, lavrados em 26/05/2021.  

 Protocolo: PMC.2021.00017533-91 
 Interessado:  Transportes e Armazenagem Zilli LTDA 
 CNPJ/CPF: 818046840003/48  
 Assunto:  Cronograma de Adequação
 DEFERIDO   o prazo de 30 dias  

 Protocolo: PMC.2021.00068963-43 
 Interessado:  Eliane Pessoa 
 CNPJ/CPF: 43.209.284/0001-33  
 Assunto:  Auto de Infração
 Fica o estabelecimento Eliane Pessoa CNPJ 43.209.284/0001-33localizado na Rua 
Nicarágua, 255- Jd. Nova Europa, INTERDITADO PARCIALMENTE, Área de 
Preparo de Refeições e Fracionamento de Frutas Secas, Oleaginosas e Hortifru-
tícolas, conforme Auto de Infração Nº 8152, Auto de Imposição de Penalidade Nº 
09659, lavrados em 08/11/2021 , por não atender os requisitos de Boas Práticas 
de Higiene, Manipulação e Armazenagem de Alimentos, previstas em Legislação.  

 Protocolo:PMC.2021.00022378-33 
 Interessado:  Servico de Saúde Dr Cândido Ferreira 
 CNPJ/CPF: 46.044.368/0001-52  
 Assunto:  Licença Sanitária Inicial e Assunção de  Responsabilidade Técnica de Pau-
la Sardenberg Cruzolini, CRN-SP 7181  
 DEFERIDO   o prazo de 30 dias  
 

 11 de novembro de 2021 
 ANNE ANDREA DUTRA DOS SANTOS 

 CHEFE DE SETOR 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO 

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
  

 SEI: 2021.00043638-87
À vista das informações lançadas neste processo,dos pareceres da Senhora Procu-
radora Municipal do Núcleo de Contratos e Ajustes Públicos (doc.4640638), do Se-
nhor Procurador-Chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos (doc.4640759), 
do Senhor Procurador-Geral do Município (doc.4640997), e fi nalmente, o Despacho 
PMC-SMJ-GAB (4658153) do Sr. Secretário Municipal de Justiça, que indicam a 
inexistência de óbices legais, uma vez atendidas, previamente à formalização, todas as 
recomendações e condicionantes apontadas, AUTORIZO:
 1 - A prorrogação do contrato de locação do imóvel -Termo nº 15/18, fi rmado com 
Wilson Carlos da Silva Junior, que tem por objeto a locação do imóvel situado na rua 
Sumaré n°517, Jardim Campos Elíseos, nesta cidade, onde está instalada a Vigilância 
em Saúde Noroeste - VISA Noroeste, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir 
de 14/11/2021, com base no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93;
 2 - A despesa decorrente, no valor total de R$ 183.026,88 (cento e oitenta e três mil 
vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme aprovado no Despacho PMC-
-COMITÊ GESTOR (4542269)
 3 - Publique-se.
 4 - Ao DA/SMS para atender as recomendações e condicionantes apontadas pela 
SMJ/PGM, após, à PLC/NFA para a formalização do Termo próprio, com posterior 
retorno do processo a esta Secretaria para as demais providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ROSEMARY MOSCON 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO 

 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 PORTARIA Nº 70/2021 SMCASP 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas , e tendo 
em vista o contido no  PROCESSO DIGITAL SEI/PMC nº. 2020.00017660-18 , em 
especial levando em consideração o relatório da Comissão Processante no ID 4157544 
e a manifestação do Sr. Corregedor da Guarda Municipal de Campinas no ID 4637943 
dos autos, com fulcro no artigo 50 - inciso III, da Lei Municipal 13.351/08, como já 
decidido no ID 4638691, dar publicidade do  arquivamento  do feito, observando-se a 
 recomendação  no ID 4638691 dos autos.
 Estando as partes, seus advogados e os interessados intimados e cientificados da 
r. decisão, a partir da publicação.  

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
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 PORTARIA Nº 71/2021 SMCASP 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas , e tendo 
em vista o contido no  PROCESSO DIGITAL SEI/PMC nº. 2020.00004059-92 , em 
especial levando em conta o relatório da Comissão Processante no ID 3504187 e a 
manifestação do Sr. Corregedor da Guarda Municipal de Campinas no ID 4631485 
dos autos, com fulcro no artigo 50 - inciso III, da Lei Municipal 13.351/08, como já 
decidido no ID 4633265 dos autos, dar publicidade da  ABSOLVIÇÃO  do servidor 
matrícula  123.105-7 , observando-se a  recomendação  no ID 4633265, com o conse-
quente arquivamento dos autos.
 Estando as partes, seus advogados e os interessados intimados e cientificados da 
r. decisão, a partir da publicação, em especial o Dr. André Luiz Fortuna OAB/
SP nº 230.922.  

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
   

 PORTARIA Nº 72/2021 SMCASP 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas , e 
tendo em vista o contido na  SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO PUNITIVA Nº 
66/2020 CGMC  nos autos do  Processo Digital SEI/PMC nº. 2020.00033302-25 , 
em especial levando em conta a sugestão da Comissão Processante no ID 4609525 
e à manifestação do Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas no ID 
4629616 dos autos, com fulcro no artigo 50, inciso III, letra "e", da Lei Municipal n°. 
13.351/08, como já decidido no ID 4631086 dos autos, dar publicidade da aplicação 
da pena de  REPREENSÃO  ao servidor matrícula 35.022-2, por violação ao disposto 
no artigo 184 - incisos III, V e VI da Lei Municipal nº 13.399/55 c/c a Portaria n°. 
001/99 SMCASP, observando-se a  recomendação  no ID 4629616 dos autos.
 Estando as partes, seus advogados e os interessados intimados e cientificados da 
r. decisão, a partir da publicação, em especial o Dr. André Luiz Fortuna OAB/
SP nº 230.922.  

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAR O PASSEIO
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09-2003 - ARTIGOS 105 - § 1º. 
estabelecendo-se que devam executar a PAVIMENTAR O PASSEIO no prazo de 30 
(trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação en-
sejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

ITAMAR TOMIO NECKEL 3232.34.62.0061 68047 CIDADE UNIVERSITÁRIA 
CAMPINEIRA 007- 2019/156/9153

RAUL KANTOR GAMA SAUAIA 3431.42.67.0611 67928 RESIDENCIAL PARQUE DA 
FAZENDA 036- 2019/156/8757

 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA TERRENOS 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI 11.455 -2002 - ARTIGO 1º - § 1º, estabelecendo-se que 
devam executar a LIMPEZA TERRENOS no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa 
e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

ADRIANO CELIO TEDESCHI 3261.23.73.0020 67894 PARQUE DOS JACARANDÁS 007- 2019/156/2820

ARTUR DUARTE DA CONCEICAO 
FILHO 3252.61.05.0071 68102 JARDIM SANTA GENEBRA 

- 1ª GLEBA 018- 2018/156/3760

ESPOLIO DE ELTON CEZAR 3423.11.36.0287 68111 CENTRO 013- 2019/156/8431

JOAO RICCI 3414.42.14.0193 68068 VILA TEIXEIRA 009- 2021/156/6982

PRISCILA CRISTINA VENTURA 3362.41.31.0027 67813 RESIDENCIAL FLÁVIA 2 2018/156/6173

RUBENS MAHFUZ - ME 3423.23.20.0300 68069 CAMBUÍ 046- 2021/156/10096

SWM COMERCIO E LOCACAO DE 
IMOVEI LTDA 3434.53.80.0001 67873 JD.NOEMIA 072-GL 2020/156/13412

WANTUID DE ARAUJO LACERDA 3263.64.38.0267 67900 VILA NOGUEIRA 046- 2019/156/8113
 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONSTRUIR MURO OU 
ALAMBRADO NO TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI 11455-02 - artigo 1º, § 2º. estabelecendo-se que devam 
executar a CONSTRUIR MURO OU ALAMBRADO NO TERRENO no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação en-
sejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

JOSE DE ASSIS FONSECA 
FARIA 3233.64.42.0472 66775 RESIDENCIAL VITÓRIA ROPOLE 008- 2019/156/1085

RAUL KANTOR GAMA SAUAIA 3431.42.67.0611 67927 RESIDENCIAL PARQUE DA 
FAZENDA 036- 2019/156/8757

TYANE ALINE BENETTI 3363.32.90.0001 67828 RESIDENCIAL CITTÀ DI 
SALERNO 011- 2021/156/8035

 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DO PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública a 
presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste mu-
nicípio e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da obri-
gação constituída na LEI COMPLEMENTAR 09/2003 - ARTIGO 113 - PARÁGRAFO 
ÚNICO, estabelecendo-se que devam executar a REPARO DO PASSEIO no prazo de 30 
(trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará 
a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

ESPOLIO DE CLAUDIO DE SOUZA NOVAES 3423.11.02.0202 68034 CENTRO 1 2021/156/10105

ESPOLIO DE ELTON CEZAR 3423.11.36.0287 68112 CENTRO 013- 2019/156/8431

GUEDES DE MELLO ADMINISTRACAO 
E PARTICIPACAO DE BENS IMOVEIS E 

PATROMONIAIS
3423.13.96.1012 67979 CENTRO 21 2021/156/9786

JOAO LEANDRO VIEIRA BARBOSA 3431.24.86.0181 67946 JARDIM CAMPOS 
ELÍSEOS 005- 2021/156/560

SOCAMP ADMINISTRADORA DE BENS 
LTDA 3423.13.14.0001 68059 CENTRO 009- 2021/156/10055

 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DO PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09 -2003 - ARTIGO 106, esta-
belecendo-se que devam executar a LIMPEZA DO PASSEIO no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a 
imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

CARLOS MAURICIO DA SILVA 3322.32.48.0173 67912 PARQUE VIA NORTE - 4ª 
PARTE 010- 2021/156/9610

JOAO LEANDRO VIEIRA BARBOSA 3431.24.86.0181 67945 JARDIM CAMPOS ELÍSEOS 005- 2021/156/560

WANTUID DE ARAUJO LACERDA 3263.64.38.0267 67899 VILA NOGUEIRA 046- 2019/156/8113
 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
PAVIMENTAR O PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de PAVIMENTAR O PASSEIO nos respec-
tivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - AR-
TIGO 182. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo 
máximo é de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento do 
valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

CORTUME CANTUSIO S A 3414.44.65.0575 27011 VILA SANTA TEREZA 004-A-GL 2020/156/4197

ESPOLIO DE SUMIKO NISHINO 3263.23.78.0697 27033 CHÁCARAS PRIMAVERA 027- 2021/156/8909

FERNANDA KARLA COLIADO 
DA SILVA 3453.33.65.0271 26718 NOVA BANDEIRANTE RESI-

DENCIAL 009- 2019/156/2184

JOSE DE ASSIS FONSECA 
FARIA 3233.64.42.0472 26766 RESIDENCIAL VITÓRIA 

ROPOLE 008- 2019/156/1085

NABIL GEORGE CHAHINE 4153.31.77.0001 26931 CAMINHOS DE SAN CON-
RADO 017- 2020/156/1632

VALTER DE JESUS CAMARGO 3362.41.21.0234 26916 RESIDENCIAL FLÁVIA 026- 2018/156/6169

WILLIAM CHARLES COSTA 
LIMA 3362.41.31.0091 26713 RESIDENCIAL FLÁVIA 10 2018/156/6160

 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
TERRENOS 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de LIMPEZA TERRENOS nos respectivos 
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de 



39Campinas, sexta-feira, 12 de novembro de 2021 Diário Ofi cial do Município de Campinas

Infração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 2002 - ARTIGO 6º . É facultada 
aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 8 (oito) 
dias úteis a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em 
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO MULTA BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

ESPOLIO DE ANTONIA IDELMA 
FAVARO KALVAN 3264.43.81.0129 26700 VILA 31 DE MARÇO 009- 2021/156/6541

ESPOLIO DE JORGE MARION 3421.52.14.0069 26808 VILA ESTANISLAU 004- 2021/156/222

ESPOLIO DE THEREZA BONITO 
DAL BOM 3433.34.27.0137 26806 JARDIM NOVO CAMPOS 

ELÍSEOS - 3ª PARTE 009-SUB 2020/156/13357

IMOBILIARIA HELVETIA LTDA 3244.33.45.0214 27001 PARQUE DOS POMARES 019- 2021/156/8964

MARLENE FERREIRA BRAZ 
ALVES 3452.42.71.0086 26755 JARDIM NOSSA SENHORA DE 

LOURDES 014- 2019/156/6591

ROBERT ESTEVAN DA SILVA 3344.63.58.0377 26757 JARDIM OURO PRETO 010- 2019/156/4031

ROSARIA GAICHI 3414.14.70.0342 26732 VILA FORTUNA 005- 2020/156/11228
 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
CONSTRUIR MURO OU ALAMBRADO NO TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de CONSTRUIR MURO OU ALAMBRA-
DO NO TERRENO nos respectivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente 
Edital, notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 
2002 - artigo 6º. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O 
prazo máximo é de 8 (oito) dias úteis a contar da presente data, sob a pena de lança-
mento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO MULTA BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

REGINALDO BERTON FILHO 3362.43.91.0185 26913 RESIDENCIAL CITTÀ DI FIRENZE 017- 2020/156/2631
 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO 
DO PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de REPARO DO PASSEIO nos respectivos 
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - ARTIGO 
113 - PARÁGRAFO ÚNICO. É facultada aos proprietários a interposição de defesa 
por escrito. O prazo máximo é de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob a pena 
de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

ARTUR DUARTE DA CONCEI-
CAO FILHO 3252.61.05.0071 27061 JARDIM SANTA GENEBRA 

- 1ª GLEBA 018- 2018/156/3760

BEATRIZ NOGUEIRA WHYTE 3263.21.92.0068 27077 CHÁCARAS PRIMAVERA 001-A-SUB 2020/156/13171

ESPOLIO DE ANTONIO CAMPO 
DALL ORTO 3421.14.40.0217 27047

ARRUAMENTO BUENO 
DE MIRANDA - TAQUA-

RAL
007- 2021/156/624

ESPOLIO DE JAIR TURRA 3254.31.93.0931 27074 VILA PRESIDENTE COSTA 
E SILVA 074- 2020/156/12146

ESPOLIO DE JOEL GUIMARAES 
RABELLO 3423.42.29.0253 27015 CENTRO 029-UNI 2021/156/8461

ESPOLIO DE OSVALDO MON-
TAGNER 3263.21.26.0571 27052 CHÁCARAS PRIMAVERA 021- 2019/156/2929

ESPOLIO JOSE JULIO AREDE 3423.44.07.0033 26883 BAIRRO BOSQUE 008- 2021/156/7434

FRANCISCO TEODORO DA 
SILVA 3421.34.32.0305 27048 JARDIM ALTO DA BARRA 034- 2021/156/8130

MARCOS DE ALMEIDA 
ACCORDI 3414.34.50.1004 26990 CENTRO 2 2021/156/7847

MARIA MADALENA PINTO 
CATÃO TRENTIN 3414.62.80.0028 26975 VILA INDUSTRIAL 035- 2021/156/7853

MARIA MADALENA PINTO 
CATÃO TRENTIN 3414.62.80.0041 26976 VILA INDUSTRIAL 033- 2021/156/7854

PLANER ENGENHARIA LTDA 3414.31.23.0032 27105 JARDIM BOTAFOGO 004-A 2019/156/8609
 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO nos 
respectivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos 
Autos de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 
- ARTIGO 182 . É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O 
prazo máximo é de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob a pena de lançamen-
to do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

BEATRIZ NOGUEIRA WHYTE 3263.21.92.0068 27075 CHÁCARAS PRIMAVERA 001-A-SUB 2020/156/13171

ODAIR CAMPANA 3421.31.96.0208 26462 VILA TOFFANELLO 014- 2021/156/6141
 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
DO PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de LIMPEZA DO PASSEIO nos respec-
tivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - AR-
TIGO 182. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo 
máximo é de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento do 
valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

BEATRIZ NOGUEIRA WHYTE 3263.21.92.0068 27076 CHÁCARAS PRIMAVERA 001-A-SUB 2020/156/13171

ESPOLIO DE ROGERIO GUERREI-
RO FILHO 3421.14.75.0291 26680 JARDIM DOM BOSCO 001-SUB 2018/156/3332

NETT NUCLEO EXPERIMENTAL 
TEATRO DE TABUAS 3161.64.60.0083 26999 JARDIM APARECIDA 001-UNI 2021/156/6472

 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
TERRENOS REINCIDENTE 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de LIMPEZA TERRENOS nos respectivos 
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de 
Infração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 2002 - ARTIGO 6º . É facultada 
aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 8 (oito) 
dias úteis a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em 
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTO-
GRÁFICO MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO

MARCIO JOSE CUBA 3452.42.21.0384 26750 JARDIM NOSSA SENHORA DE 
LOURDES 015- 2021/156/2583

PAULO FONTANA ROSA 3423.52.03.0110 27012 VILLA IZABEL (BOSQUE) 026- 2019/156/759
 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
  

  CONVITE 

Convidamos às associações, organizações do terceiro setor e consultorias ambientais 
interessadas na execução e implantação de projetos de restauração fl orestal na Região 
Metropolitana de Campinas, para o webinar " Oportunidades da Prateleira de Pro-
jetos do Programa Nascentes". 

O objetivo deste encontro é apresentar para as partes interessadas as oportunidades 
presentes no programa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA-SP) e 
suas interfaces com o Programa RECONECTA RMC.

O webinar será realizado de forma virtual:

 - 18/11 (quinta-feira) 
 - 14h00 
inscrições:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucOGrqD8rHdO0ccqeJmvr-
JRzHUBTta9FL

Para saber mais sobre:
Prateleira de Projetos, acesse:https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/pro-
gramanascentes/encontre-seu-projeto/

Programa Nascentes, acesse:https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/pro-
gramanascentes/

Programa RECONECTA RMC, acesse:https://www.campinas.sp.gov.br/governo/
meio-ambiente/reconectaRMC.php
 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 ROGERIO MENEZES  

 Secretáio Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel 
 ÂNGELA CRUZ GUIRAO 

 Diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável 
   

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Coordenadoria de Suporte Geológico 

 
Solicitação:2021001069
Interessado: Robson Daniel de Sousa

Em atendimento de sua solicitação número2021001069, foi efetuada análise da docu-
mentação entregue. Segue relação dos documentos faltantes:

- Corrigir na aba movimentação de terra a informação de taludes maiores que 4 me-
tros;
- Verifi car no projeto de terraplenagem os volumes de corte e aterro que estão diferen-
tes da aba movimentação de terra e da declaração de bota fora;
- Projeto Básico de Terraplenagem deve conter o levantamento planialtimétrico com 
as curvas de nível, suas cotas e taludes.
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Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mailrafaela.lancone@campinas.sp.gov.br. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 GEOL ª. RAFAELA BONFANTE LANÇONE 

 Suporte Geológico-SVDS 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM 11 DE 
NOVEMBRO DE 2021 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 

 Processo Administrativo: PMC.2021.00029870-85
 Interessado: Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável
 Assunto: Pregão nº 242/2021 - Eletrônico
 Objeto: Aquisição de medicamentos . 

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 8º do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, AUTORIZO  a despesa 
no valor total de R$ 285.911,84 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e onze reais 
e oitenta e quatro centavos), a favor das empresas abaixo relacionadas:
- RODRIGO GAGLIARDI HARA EIRELI , itens 01 (R$ 140,20), 02 (R$ 
140,20), 03 (R$ 4,30), 05 (R$ 5,50), 08 (R$ 45,00), 09 (R$ 61,07), 12 (R$ 49,00), 13 (R$ 
8,88), 14 (R$ 80,29), 15 (R$ 30,90), 16 (R$ 5,96), 18 (R$ 9,98), 19 (R$ 57,23), 20 (R$ 
189,61), 22 (R$ 1,10), 23 (R$ 27,98), 24 (R$ 46,48), 25 (R$ 79,00), 26 (R$ 2,98), 28 (R$ 
2,45), 29 (R$ 2,80), 30 (R$ 80,68), 32 (R$ 9,20), 33 (R$ 29,93), 35 (R$ 55,00), 36 (R$ 
65,00), 37 (R$ 80,00), 38 (R$ 71,13), 39 (R$ 9,15), 41 (R$ 1,10), 42 (R$ 58,85), 46 (R$ 
20,48), 50 (R$ 18,36), 51 (R$ 20,46),  52  (R$ 24,66) e 55 (R$ 25,00), no valor total de R$ 
255.767,41 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e 
quarenta e um centavos);
- TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVI  Ç  OS EIRELI , itens 04 (R$ 4,09), 07 (R$ 
3,42), 11 (R$ 5,64), 21 (R$ 2,60), 27 (R$ 2,91), 31 (R$ 43,47), 34 (R$ 114,62), 44 (R$ 
24,61), 45 (R$ 51,17), 47 (R$ 3,98), 48 (R$ 2,68), 49 (R$ 25,86), 53 (R$ 15,55) e 54 (R$ 
19,78), no valor total de R$ 22.644,43 (vinte e dois mil seiscentos e quarenta e quatro 
reais e quarenta e três centavos) ; e
- NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA. - EPP , item 43 (R$ 
750,00), no valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1.à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. Retorne a essa Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável,para as demais providências. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ROGERIO MENEZES  

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM 11 DE 
NOVEMBRO DE 2021 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 
Processo Administrativo:2016.00006926-66
Interessado: Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável
Objeto: Serviço de alojamento, manutenção e tratamento de animais (cães e gatos)

À vista das informações existentes neste processo, bem como do parecer de fl s. doc. 
SEI4632746e4633510, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a necessida-
de e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO :
1- A prorrogação do Termo de Contrato nº 151/2017, celebrado entre o município de 
Campinas e a empresa  CLINICA VETERINÁRIA RICARDO LTDA ., cujo objeto 
consiste na prestação de serviços de alojamento, manutenção e tratamento de animais 
(cães e gatos), pelo período de mais 12 (doze) meses a partir de27/11/2021, bem como 
o reajuste contratual de 8,70% ea despesa no valor total de R$ 192.369,60 (cento e 
noventa e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), sendo o valor 
de R$ 18.702,92 (dezoito mil setecentos e dois reais e noventa e dois centavos) no 
presente exercício;
2- Publique-se;
3- À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ-SMAJ, para a formali-
zação do Termo Contratual próprio, e após, retornem os autos a esta Secretaria para as 
demais providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ROGERIO MENEZES  

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel 

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Coordenadoria de Licenciamento Ambiental 

 
 Protocolo:   2021001070 
 Interessado: CAMP CAIXAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS 
LTDA 
 
 A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer a 
entrega dos seguintes documentos, no prazo de 20 (vinte) dias:
 - Anexar o seguinte arquivo na aba correspondente do sistema  online  de licencia-
mento ambiental (LAO): Históricos dos usos anteriores (declaração afi rmando quais 
empresas ocuparam o galpão anteriormente);
 - Preencher o campo Área Construída (299,60 m²) da aba Empresa do sistema  online  
de Licenciamento Ambiental (LAO);
 - Incluir o resíduo Efl uente da lavagem de telas nas seguintes abas do sistema  online  
(LAO): Disposição Final e Resíduos Sólidos;
 - Incluir na aba Máquinas e Equipamentos do sistema LAO: 01 tanque de lavagem 
de telas;
 - Anexar relatório fotográfi co contendo: cada resíduo e o(s) local(is) de armazena-
mento dos mesmos com a identifi cação dos recipientes de armazenamento; 
 cada máquina/equipamento; a vista geral interna do processo produtivo e de cada eta-
pa do mesmo; a área de armazenamento das matérias primas e dos produtos acabados; 

 a vista frontal do imóvel; a área do recuo de frente e a área do fundo do imóvel con-
templando também as grelhas de águas pluviais, se existirem;
 - Apresentar os comprovantes da destinação ambientalmente correta de todos os ou-
tros resíduos sólidos gerados pelo processo produtivo da empresa e não informados.

 Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas pelo e-mail carlos.justobarreiro@
campinas.sp.gov.br.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
  CARLOS AUGUSTO JUSTO BARREIRO 

 Engenheiro Civil 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 02/2021 

  
 Processo nº  CAMPREV.2021.00000640-52 
Objeto: Registro de preço para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM-
PEZA, conforme especifi cações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊN-
CIA . 
A Pregoeira designada pela Portaria nº 21/2021, torna público, e para conhecimento 
dos interessados, a  SUSPENSÃO "SINE DIE " do procedimento licitatório em epí-
grafe para análise da amostra do item 01. Oportunamente, será divulgada nova data 
para abertura da sessão pública da licitação.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 GIANCARLA F. G. TOMAZ 

 PREGOEIRA 

 CERTIDÃO DE INTEIRO/ PARCIAL TEOR 
  

 De acordo com a solicitação de parcial teor que originou o protocolo de nº SEI 
CAMPREV.2021.00003079-91nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decre-
to Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de 
parcial teor do protocolo de nº SEI CAMPREV.2020.00001478-45 (docs. 4460607 e 
4533938), autorizado por Margareth Morelli, Diretora Previdenciária deste Instituto, 
formulado pelo(a) Sr./(Srª)  Jose Eduardo Nerva . 

De acordo com a solicitação de parcial teor que originou o protocolo de nº SEI 
CAMPREV.2021.00003066-76nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decre-
to Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de 
parcial teor do protocolo de nºSEI CAMPREV.2020.00000954-38 (Docs.4457975 e 
4523741), autorizado por Margareth Morelli, Diretora Previdenciária deste Instituto, 
formulado pelo(a) Sr./(Srª)  Edenir Antonio Alves de Oliveira.  

De acordo com a solicitação de parcial teor que originou o protocolo de nº SEI CAM-
PREV.2020.00001246-32 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Muni-
cipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de parcial teor 
do protocolo de nº SEI CAMPREV.2020.00001477-64 (Docs.4457472 e 4524763) 
,autorizado por Margareth Morelli, Diretora Previdenciária deste Instituto, formulado 
pelo(a) Sr./(Srª)  Jose Alaor Mulato . 

De acordo com a solicitação de inteiro / parcial teor que originou o protocolo de nº 
SEI CAMPREV.2021.00003037-31nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do De-
creto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de 
inteiro teor do protocolo de nº SEI CAMPREV.2020.00000958-61 ,autorizado por 
Margareth Morelli, Diretora Previdenciária deste Instituto, formulado pelo(a) Sr./(Srª)  
Israel Mazzo .  

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 MARGARETH MORELLI 
 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 

 CERTIDÃO DE INTEIRO/ PARCIAL TEOR 
  

 De acordo com a solicitação de inteiro / parcial teor que originou o protocolo de nº 
SEI CAMPREV.2021.00003074-86 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do De-
creto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de 
inteiro teor do protocolo de nº2019_25_2992 ,  autorizado por Jessé Bruschi Ferreira, 
Diretor Administrativo deste Instituto, formulado pelo(a) Sr./(Srª)  Claudia de Araujo 
Severo .  

De acordo com a solicitação de inteiro / parcial teor que originou o protocolo de nº 
SEI CAMPREV.2021.00003100-11nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do De-
creto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de 
inteiro teor do protocolo de nº SEI CAMPREV.2021.00001419-01, autorizado por 
Jessé Bruschi Ferreira, Diretor Administrativo deste Instituto,formulado pelo(a) Sr./
(Srª)  Neide Satti do Nascimento . 

De acordo com a solicitação de inteiro / parcial teor que originou o protocolo de nº 
SEI CAMPREV.2021.00003115-99nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do De-
creto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de 
inteiro teor do protocolo de nº SEI CAMPREV.2021.00001589-79 ,  autorizado por 
Jessé Bruschi Ferreira, Diretor Administrativo deste Instituto,formulado pelo(a) Sr./
(Srª)  Jamerson de Moura Chaves.  

De acordo com a solicitação de inteiro / parcial teor que originou o protocolo de nº 
SEI CAMPREV.2021.00000823-87nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do De-
creto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de 
inteiro teor do protocolo de nº SEI CAMPREV.2021.00001654-10 ,  autorizado por 
Jessé Bruschi Ferreira, Diretor Administrativo deste Instituto, formulado pelo(a) Sr./
(Srª) Lindinalva Teixeira da Silva Oliveira .  
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 JESSÉ BRUSCHI FERREIRA 

 DIRETOR ADMINISTRATIVO 
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 EMDEC 
  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE CONTRATO 
  

 Contrato nº 037/2021 - Protocolo Sei nº EMDEC.2021.00000399-61 - Pregão Ele-
trônico nº 025/2021 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada:  BANCO SANTAN-
DER (BRASIL) S.A.  - CNPJ: 90.400.888/0001-42 - Objeto: prestação de serviços 
bancários de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de 
Pagamento dos funcionários e estagiários ativos da Empresa Municipal de Desenvol-
vimento de Campinas S/A (EMDEC), em caráter de exclusividade, com a permissão 
gratuita de uso de espaços físicos para a instalação de posto de atendimento eletrôni-
co. Valor Total: R$ 1.544.000,00 - Prazo: 60 (sessenta) meses, contados a partir de 
21/11/2021 - Data de assinatura: 11/11/2021.
 

  DIVISÃO DE COMPRAS   
   

 EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
  

 Termo de Credenciamento nº 2.1/2021 - SEI EMDEC.2021.00001327-41 - Creden-
ciante: EMDEC S/A - Credenciada:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF  - 
CNPJ: 00.360.305/0001-04 - Objeto: concessão de empréstimos consignados em fo-
lha de pagamento aos empregados da EMDEC, nos termos da Lei n° 13.511, de 23 de 
dezembro de 2008, Decreto Municipal nº16.619 de 08 de abril de 2009, e demais dis-
posições legais aplicáveis. Prazo: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da pu-
blicação do extrato no Diário Ofi cial do Município - Data de assinatura: 10/11/2021.
 

  DIVISÃO DE COMPRAS   

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 RATIFICAÇÃO 
  

  HMMG.2021.00001631-15 
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações 
precedentes, bem como do parecer da Procuradoria Jurídica doc.4664437, que não 
apresenta óbices à pretensão,
 RATIFICO 
1 - A contratação emergencial da empresa Hemoterapia Ltda, CNPJ08.149.815/0002-
-20para aquisição de 05 (cinco) sessões de plasmaférese com insumos, profi ssionais 
e equipamentos, com valor unitário de R$ 3.680,00 (três mil seiscentos e oitenta 
reais),com fulcro no inciso IV, artigo 24 da Lei Federal 8666/93.
2 - A despesa decorrente no valor total de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos 
reais). 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DR SERGIO BISOGNI 

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
   

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  161/2021 
PROCESSO N°  HMMG.2021.00000929-35 
OFERTA DE COMPRA N°  824410801002021OC00186 
OBJETO:  Registro de preços de materiais cirúrgicos para Ortopedia (Próteses de 
quadril e joelho), padronizados pela Tabela SUS.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e nas observações feitas pela Senhora 
Pregoeira e Área Técnica,  resolvo: 
 HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 161/2021 , bem como  ADJUDICAR  o ob-
jeto para as empresas:
-  COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA , para os itens 12(R$ 1.008,00), 
13(R$ 282,87), 14(R$ 463,48), 15(R$ 28,80), 16(R$ 37,85), 17(R$ 372,78), 18(R$ 
1.027,28), 19(R$ 1.695,27), 20(R$ 109,67), 21(R$ 2.355,52), 22(R$ 290,02), 23(R$ 
300,00), 24(R$ 2.601,84), 25(R$ 1.812,72), 26(R$ 1.008,00), 27(R$ 1.008,00), 28(R$ 
463,48), 29(R$ 37,50), 30(R$ 28,80) e 31(R$ 1.695,27).
-  VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
IMPLANTES S.A. , para os itens 01(R$ 331,00), 02(R$ 1.588,00), 03(R$ 811,00), 
04(R$ 141,00), 05(R$ 502,00), 06(R$ 1.242,00), 07(R$ 1.670,00), 08(R$ 2.010,00), 
09(R$ 441,00), 10(R$ 1.350,00), 11(R$ 1.400,00).
Publique-se na forma da lei. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 DR. SÉRGIO BISOGNI 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
   

 EXTRATO 
  

  TERMO DE ADITAMENTO 
 Protocolo nº:  HMMG.2021.00000341-45.  Modalidade:  Artigo 24, IV da Lei 
8666/93.  Objeto : Contratação emergencial e suplementar aos serviços públicos de 
saúde para fornecimento de gases medicinais e vácuo clínico com locação de tanques, 
centrais, equipamentos e cilindros para operacionalização dos Hospitais de Campanha 
Administrados pela Rede Mario Gatti de Urgência Emergência Hospitalar visando 
o enfrentamento da Pandemia Covid-19.  Termo de Aditamento:  247/2021.  Con-
tratada :  E G M ENGENHARIA LTDA.  CNPJ:  01.944.358-0001-35 .  Aditamento:  
O Contrato tem neste ato, prorrogação por  90 (noventa) dias , contados a partir de 
 13/11/2021 .  Valor do Contrato Atualizado : R$9.700,00.  Termo de Aditamento:  
248/2021.  Contratada :  MESSER GASES LTDA.  CNPJ:  60.619.202/0039-10 .  Adi-
tamento:  O Contrato tem neste ato, prorrogação por  90 (noventa) dias , contados 
a partir de  13/11/2021 .  Valor do Contrato Atualizado : R$157.378,00.  Assinatura : 
11/11/2021.
 

 11 de novembro de 2021 
 DR SERGIO BISOGNI 

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
 HENRIQUE MILHINA MOREIRA 

 Diretor Administrativo Rede Municipal Dr. Mário Gatti 

  IMA 
  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/ 2021 
 PREGÃO ELETRÔNICO N°: 009/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N°: 

011/2021 - PROTOCOLO SEI Nº: IMA.2021.00001049-68 
 
 OBJETO:  Registro de Preços para aquisição de Switches e módulos para switches, 
para utilização da Informática de Municípios Associados S/A - IMA.  CONTRATA-
DA:  VS TELECOM LTDA.  CNPJ Nº:  03.259.319/0001-24.  VALOR GLOBAL 
ESTIMADO:  R$ 2.317.998,60 (dois milhões trezentos e dezessete mil novecentos 
e noventa e oito reais e sessenta centavos).  VIGÊNCIA:  12 (doze) meses a partir de 
sua publicação.

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTE UNID MARCA MODELO
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$)

VALOR TO-
TAL (R$)

1

01

SWITCH TIPO 1 - SWI-
TCH L2, GERENCI-
ÁVEL, COM QOS E 

SEGURANÇA AVAN-
ÇADA, 48 PORTAS 

1000BASE-T 10/100/1000, 
COM 4 PORTAS PARA 
SLOTS SFP 1000BASE-

-X, PODENDO SER 
COMPARTILHADAS 

(COMBO);

80 UN
ALCA-

TEL-LU-
CENT

OS6560-
-48X4; SFP-
10G-C1M; 

PW5N-
-OS6560

R$ 8.819,11 R$ 705.529,19

02

SWITCH TIPO 
2 - SWITCH L2, 

GERENCIÁVEL, COM 
QOS, SEGURANÇA 

AVANÇADA E POE+ 48 
PORTAS 1000BASE-T 
10/100/1000, COM NO 
MÍNIMO 2 PORTAS 
PARA SLOTS SFP+, 

10GBASE-X, PODENDO 
SER COMPARTILHA-

DAS (COMBO).

40 UN
ALCA-

TEL-LU-
CENT

OS6560-
-P48X4; 

SFP-10G-
C1M; 

PW5N-
-OS6560

R$ 12.247,51 R$ 489.900,41

03

MÓDULO TIPO 
1 - MÓDULOS SFP+/

MINI-GBIC 10GBASE-
-SR LC PARA FIBRA 
MULTI-MODO, PARA 

TODOS OS SWITCHES 
GERENCIÁVEIS.

20 UN
ALCA-

TEL-LU-
CENT

SFP-10G-SR R$ 531,29 R$ 10.625,80

4

MÓDULO TIPO 2 - MÓ-
DULOS SFP/MINI-GBIC 
1000BASE-EX LC PARA 
FIBRA MONO-MODO, 

PARA TODOS OS 
SWITCHES GERENCI-

ÁVEIS.

10 UN
ALCA-

TEL-LU-
CENT

SFP-GIG-
-LH40 R$ 1.211,34 R$ 12.113,40

5

MÓDULO TIPO 3 - MÓ-
DULOS SFP/MINI-GBIC 
1000BASE-LX LC PARA 
FIBRA MONO-MODO, 

PARA TODOS OS 
SWITCHES GERENCI-

ÁVEIS.

20 UN
ALCA-

TEL-LU-
CENT

SFP-GIG-
-LX R$ 341,54 R$ 6.830,80

2

1

SWITCH TIPO 3 - SWI-
TCH L2, GERENCI-
ÁVEL, COM QOS E 

SEGURANÇA AVAN-
ÇADA, 24 PORTAS 

1000BASE-T 10/100/1000 
E 2 PORTAS ADICIO-

NAIS 1000BASE-X COM 
SLOTS SFP.

200 UN
ALCA-

TEL-LU-
CENT

OS6360-24 R$ 3.003,65 R$ 600.730,00

2

SWITCH TIPO 4 - SWI-
TCH L2, GERENCI-
ÁVEL, COM QOS E 

SEGURANÇA AVANÇA-
DA E POE+ 24 PORTAS 
1000BASE-T 10/100/1000 

E 2 PORTAS ADICIO-
NAIS 1000BASE-X COM 

SLOTS SFP.

100 UN
ALCA-

TEL-LU-
CENT

OS6360-
-PH24 H R$ 4.922,69 R$ 492.269,00

VALOR TOTAL LOTE 1 (R$) R$ 1.224.999,6 
VALOR TOTAL LOTE 2 (R$) R$ 1.092.999 

 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 GERÊNCIA JURÍDICA  

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão Eletrônico n. 301/2021  - Objeto: fornecimento de antiespumante líquido para 
aplicação em estação de tratamento de esgoto sanitário. Recebimento das propostas 
até às 8h do dia 29/11/2021 e início da disputa de preços dia 29/11/2021 às 9h. A infor-
mação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.
com.br e www.sanasa.com.br.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    

 SETEC 
  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC 

 EDITAL Nº 15/2021 - REMOÇÃO DE RESTOS MORTAIS 
EM QUADRA GERAL 

  
 
 Por meio do presente edital, originado do Processo Eletrônico SEI nº SE-
TEC.2021.00001258-84, Memorando doc. SEI nº 4665980, os familiares dos sepulta-
dos no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, Quadra, Sepulturas e períodos 
abaixo indicados, fi cam   CONVOCADOS   a comparecer na Administração da SETEC, 
localizada na Praça Voluntários de 32, s/nº, Swift, Campinas/SP, no prazo de até 30 
(trinta) dias a contar da última publicação deste, para reclamarem os respectivos restos 
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mortais, conforme o Artigo 16, § 1º do Decreto Municipal nº 6262/80, que regulamen-
tou o funcionamento dos cemitérios municipais. Após esse prazo, os restos mortais 
serão removidos para o  OSSUÁRIO GERAL .   
 Quadra: 33  (trinta e três) 
 Sepulturas: 001  a  205 
 Sepultados no período de  27/09/2018  a  08/11/2018 .
 

 Campinas, 10 de novembro de 2021 
 ANDRE ASSAD MELLO 

 PRESIDENTE 

 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

   
 LICITAÇÃO DESERTA 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 
  PROCESSO CMC-ADM-2021/00124 
  OBJETO:  Aquisição de materiais de consumo de manutenção predial com entrega 
parcelada. 

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, informo que 
o Pregoeiro declarou  DESERTO  o  Pregão Eletrônico nº 38/2021 , por não acudirem 
interessados à licitação. 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 JOSÉ CARLOS SILVA 

 Presidente da Câmara Municipal de Campinas 

 CENTRAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2018 
  

 Protocolo Interno n.º 25.689/2017 - Pregão Eletrônico nº 04/2018 - Contratante: Câ-
mara Municipal de Campinas - Contratada:  AGILIZE SOLUÇÕES & ENGENHA-
RIA LTDA  - CNPJ: 23.882.253/0001-31 -  Objeto : a) alteração da razão social da 
empresa Contratada; b) prorrogação do prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, 
pelo período de 09 de novembro de 2021 a 09 de maio de 2022, podendo ter seu tér-
mino antecipado, mediante notifi cação por e-mail da Contratante à Contratada, caso 
seja fi nalizada a implantação do sistema de gerenciamento próprio; c) aplicação do 
reajuste de, aproximadamente, 6,759%, a partir de 09 de novembro de 2021.  Valor do 
contrato pós aditivo : R$ 84.402,54 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais 
e cinquenta e quatro centavos) -  Fundamento legal : Artigo 57, inciso IV da Lei nº 
8.666/93 -  Assinatura : 08/11/2021.
 

 DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 PAUTA DOS TRABALHOS DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021, A 

SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO, QUARTA-FEIRA, ÀS 18 
HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 

  PEQUENO EXPEDIENTE 
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa.
 2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do 
Plenário.
 3 - Comunicados dos senhores vereadores.
 ORDEM DO DIA 
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.773/21, 
devidamente aprovado: 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 243/21, Processo nº 234.697, de autoria 
do Prefeito Municipal, que "institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - 
FMDS e dá outras providências". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade: 
favorável.
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.774/21, 
devidamente aprovado: 
 2)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 221/21, Processo nº 234.540, de autoria 
do Prefeito Municipal, com emenda, que "institui o Sistema de Inovação de Campinas, 
o Fundo Municipal de Inovação, e dá outras providências". Parecer da Comissão de 
Constituição e Legalidade: favorável ao projeto e à emenda de fl .98.
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.780/21, 
devidamente aprovado: 
 3)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 252/21, Processo nº 234.729, de autoria 
do Prefeito Municipal, com emenda, que "dispõe sobre o Fundo de Assistência ao 
Desporto Amador - FADA e dá outras providências". Parecer da Comissão de Consti-
tuição e Legalidade: favorável ao projeto e à emenda de fl .23.
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.802/21, 
devidamente aprovado: 
 4  )  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 51/21, Processo nº 
234.009, de autoria do Prefeito Municipal, que "altera dispositivos e anexos da Lei nº 
12.985, de 28 de junho de 2007, da Lei nº 12.987, de 28 de junho de 2007, e da Lei nº 
13.980, de 23 de dezembro de 2010, e dá outras providências". Parecer da Comissão 
de Constituição e Legalidade: favorável. 
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº   1.  80  3  /  21  , 
devidamente aprovado: 
 5  )  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 205/21, Processo nº 234.445, de autoria 
do Prefeito Municipal, que "revoga a Lei nº 6.215, de 9 de maio de 1990, que autoriza 
o Poder Executivo a celebrar convênio com o Sanatório Dr. Cândido Ferreira, visando 
o funcionamento e gerenciamento comum de suas atividades". Parecer da Comissão 
de Constituição e Legalidade: favorável
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº   1.  80  4  /  21  , 
devidamente aprovado: 
 6  )  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 281/21, Processo nº 234.947, de autoria 
do Prefeito Municipal, que "institui o Programa de Atração de Novos Investimen-
tos e Geração de Empregos, estabelecendo mecanismos de incentivo para atração e 
ampliação de novos negócios no Município de Campinas". Parecer da Comissão de 
Constituição e Legalidade: favorável. 
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.807/21, 
devidamente aprovado: 
 7)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 91/21, 
Processo nº 234.795, de autoria do senhor Arnaldo Salvetti, que "concede Medalha 
'Arautos da Paz' ao Pastor Jocymar Batista Fonseca".

 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.808/21, 
devidamente aprovado: 
 8)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 110/21, 
Processo nº 235.030, de autoria da senhora Débora Palermo, que "concede Título de 
Cidadã Campineira a Doani Emanuela Bertan".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.809/21, 
devidamente aprovado: 
 9)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 120/21, 
Processo nº 235.090, de autoria do senhor Carlinhos Camelô, que "concede Diploma 
de Mérito 'Zumbi dos Palmares' a Flávio Rodrigo da Silva".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.810/21, 
devidamente aprovado: 
 10)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 116/21, 
Processo nº 235.075, de autoria da senhora Mariana Conti, que "concede Diploma de 
Mérito 'Zumbi dos Palmares' a Letícia Moreira Benevides".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.811/21, 
devidamente aprovado: 
 11)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 115/21, 
Processo nº 235.057, de autoria da senhora Mariana Conti, que "concede Diploma de 
Mérito 'Zumbi dos Palmares' a Diogo Joaquim dos Santos".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.830/21, 
devidamente aprovado: 
 12)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 121/21, 
Processo nº 235.107, de autoria do senhor Arnaldo Salvetti, que "concede Diploma de 
Mérito 'Zumbi dos Palmares' a Julio Cesar Silva".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.831/21, 
devidamente aprovado: 
 13)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 122/21, 
Processo nº 235.108, de autoria do senhor Arnaldo Salvetti, que "concede Diploma de 
Mérito 'Zumbi dos Palmares' José Tadeu Alves Moreira".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.833/21, 
devidamente aprovado: 
 14)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 304/21, Processo nº 235.085, de autoria 
do Prefeito Municipal, que "dispõe sobre a implementação do Plano Municipal pela 
Primeira Infância Campineira - PIC 2019-2029, e dá outras providências".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.834/21, 
devidamente aprovado: 
 15)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 117/21, 
Processo nº 235.076, de autoria do senhor Paulo Bufalo, que "concede Diploma 'Noel 
Rosa' ao Núcleo Cupinzeiro".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.835/21, 
devidamente aprovado: 
 16)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 125/21, 
Processo nº 235.113, de autoria do senhor Gustavo Petta, que "concede Diploma de 
Mérito 'Zumbi dos Palmares' a Marcos Alberto Simplício".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.836/21, 
devidamente aprovado: 
 17)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 126/21, 
Processo nº 235.129, de autoria do senhor Paulo Bufalo, que "concede Diploma de 
Mérito 'Zumbi dos Palmares' a Maria do Carmo Pereira de Souza".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.837/21, 
devidamente aprovado: 
 18)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 124/21, 
Processo nº 235.112, de autoria do senhor Paulo Bufalo, que "concede Diploma de 
Mérito 'Zumbi dos Palmares' a Eliete Ferreira da Silva".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.864/21, 
devidamente aprovado: 
 19)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 129/21, 
Processo nº 235.141, de autoria do senhor Higor Diego, que "concede Diploma de 
Mérito 'Zumbi dos Palmares' à Ahmed Tarique Tombouctou Agio".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.865/21, 
devidamente aprovado: 
 20)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 113/21, 
Processo nº 235.055, de autoria do senhor Permínio Monteiro, que "concede Diploma 
de Mérito 'Zumbi dos Palmares' a Maurício Aparecido de Oliveira".
 Incluído na pauta em regime de urgência, mediante Requerimento nº 1.866/21, 
devidamente aprovado: 
 21)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 114/21, 
Processo nº 235.056, de autoria do senhor Permínio Monteiro, que "concede Diploma 
de Mérito 'Zumbi dos Palmares' a Stefani Cassiano de Oliveira".
 22)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 310/21, Processo nº 235.114, de autoria 
do Prefeito Municipal, que "altera a Lei nº 15.541, de 21 de dezembro de 2017, que 
'dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, e dá outras providên-
cias', altera a Lei nº 15.913, de 25 de junho de 2020, que 'dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o ano de 2021, e dá outras providências' e autoriza o Poder Execu-
tivo a abrir crédito adicional especial ao Orçamento Programa de 2021 - Lei nº 16.066, 
de 17 de dezembro de 2020'". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade: 
favorável.
 23)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 250/21, Processo nº 234.727, de auto-
ria do Prefeito Municipal, com emenda, que "dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2022/2025". Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade: favorável 
ao projeto e à emenda.
 24)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 280/21, Processo nº 234.923, de autoria 
do Prefeito Municipal, que "dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de 
Campinas para o exercício de 2022". Parecer da Comissão de Constituição e Legali-
dade: favorável.
 2  5  )  Matérias adiadas de reunião anterior.
 2  6  )  Discussão e votação de moção.
 2  7  )  Discussão e votação de ata.
 2  8  )  Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.
 GRANDE EXPEDIENTE 
Oradores inscritos no Grande Expediente.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ZÉ CARLOS 

 Presidente 
   

 ALTERAÇÃO DE DATA DE REUNIÃO DE COMISSÃO 
  

 O Presidente da Câmara Municipal de Campinas informa que a 8ª Reunião Ordinária 
da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, que seria realizada às 14h30 do 
dia 16 de novembro de 2021, na Sala "Sylvia Paschoal", será realizada, a pedido do 
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Presidente dessa Comissão, às 10h do dia 18 de novembro de 2021, no Plenário "José 
Maria Matosinho" da Câmara Municipal de Campinas.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ZÉ CARLOS 

 Presidente da Câmara Municipal de Campinas 
   

 EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 53, DE 11 DE 
NOVEMBRO DE 2021 

 Acrescenta os §§ 6º a 12 ao art. 168 da Lei Orgânica do Município de 
Campinas para instituir o orçamento impositivo. 

 A Câmara Municipal de Campinas aprovou e sua Mesa Diretora promulga a seguinte 
Emenda à Lei Orgânica do Município:
 Art. 1º Ficam acrescidos os §§ 6º a 12 ao art. 168 da Lei Orgânica do Município de 
Campinas, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 "Art. 168. ................................
 .................................................
 § 6º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite 
de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no 
projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que metade desse percentual será 
destinada a ações e serviços públicos de saúde, aplicando-se, no que couber, o disposto 
no art. 166 da Constituição Federal.
 § 7º A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto 
no § 6º deste artigo, inclusive custeio, será computada para fi ns do cumprimento do 
inciso III do § 2º do art. 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para paga-
mento de pessoal ou encargos sociais.
 § 8º É obrigatória a execução orçamentária e fi nanceira das programações a que se 
refere o § 6º deste artigo em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois déci-
mos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os 
critérios para a execução equitativa das programações defi nidos na lei complementar 
prevista no § 9º do art. 165 da Constituição Federal.
 § 9º Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que 
atenda de forma igualitária e impessoal às emendas parlamentares apresentadas, inde-
pendentemente da autoria.
 § 10. As programações orçamentárias previstas no § 6º deste artigo não serão de exe-
cução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica.
 § 11. Os restos a pagar poderão ser considerados para fi ns de cumprimento da exe-
cução fi nanceira prevista no § 8º deste artigo até o limite de 0,6% (seis décimos por 
cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.
 § 12. Se for verifi cado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no 
não cumprimento da meta de resultado fi scal estabelecida na lei de diretrizes orçamen-
tárias, o montante previsto no § 8º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma 
proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias." (NR) 
 Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Campinas entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício 
de 2023.
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
 

 Campinas, 11 de novembro de 2021 
 ZÉ CARLOS 

 Presidente 
 PROFESSOR ALBERTO 

 Primeiro-Secretário 
 FERNANDO MENDES 

 Segundo-Secretário 
 autoria: vereadores Zé Carlos, Fernando Mendes, Filipe Marchesi, Jorge Schneider, Nelson Hossri, Professor Al-
berto e Permínio Monteiro e senhores Campos Filho, Gilberto Vermelho, Jorge da Farmácia e Vinicius Gratti 
 

 DIVERSOS 
 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CÂNDIDA 
PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS - C.N.P.J.: 

51.878.643/0001-73 - C.C.: 3423.32.00.0001.01001 - I.M.: 
104071-5 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
  Pe. Carlos Donizeti da Silva , Presidente da Diretoria Executiva do Centro Educacio-
nal e Assistencial "Cândida Penteado de Queiroz Martins" , no uso de suas atribuições 
estatutárias, CONVOCA , com fundamento no inciso II do artigo 17 do Estatuto Social 
vigente, seus associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de novembro de 2021, às 18h00 
em primeira convocação, ou 30 (trinta) minutos depois, com fundamento no artigo 20 
do Estatuto Social, à rua Helena Steinberg, 1411, de forma presencial, observadas as 
recomendações e normas do Departamento de Vigilância em Saúde do município de 
Campinas, obedecendo a seguinte pauta:
 1.- Examinar e aprovar o orçamento fi nanceiro para o exercício de 2022;
 2.- Discutir e aprovar o Regulamento de Contratação de Pessoal;
 3.- Outros assuntos de relevância para a Entidade.
 

 Campinas, 05 de novembro de 2021 
 PE. CARLOS DONIZETI DA SILVA 

 Presidente 
   

 CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA - 
C.N.P.J.: 54.153.598/0001-88 - I.M.: 100808-0 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 O Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia convocatodos os associados quites com 
sua obrigação estatutária para participar da Assembleia Geral Ordinária conforme os 
artigos 26, 27 e 28 do Estatuto Social da Entidade: 

 Data: 12 de dezembro de 2021;
 Horário: primeira convocação às 09h00 e em segunda convocação às 09h30;
 Local: Av. Carlos Lacerda, 503, Jardim Santa Lúcia, Campinas/ SP
 Pauta: Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal

 Atenção: Conforme o Estatuto Social da Entidade, Art. 28, o pedido de inscrição da 
chapa dar-se-á até o dia 22/11/2021 na secretaria da Entidade, horário comercial e 
deverá ser em 02 (duas) vias, contendo nomes, assinaturas, endereços e números de 
RG e CPF de cada integrante. 

 Campinas, 09 de novembro de 2021 
 EDUARDO RODRIGUES NEVES 

 Presidente 
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