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Diário Oficial
 GABINETE DO PREFEITO 

 LEI Nº 16.158, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 Denomina Praça Clemente José da Silva 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 Clemente José da Silva o Sistema de Lazer 06 do 
loteamento Núcleo Residencial Bairro da Vitória, situado entre a Rua Francisco Alves 
Alexandre e a Rua Synira de Arruda Valente.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: vereadora Debora Palermo
protocolado nº 21/08/6092

 LEI Nº 16.159, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 Institui a prática do parkour como esporte no 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 instituída como esporte a prática do  parkour  no município de Campinas.
Art. 2º O Município regulamentará esta Lei no que couber.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: vereador Fernando Mendes
protocolado nº 21/08/11.627

 LEI Nº 16.160, DE 2 DEZEMBRO DE 2021 
 Institui o evento Verão Vivo no âmbito do município de Campinas, na 

forma que indica, 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 o evento Verão Vivo no âmbito do município de Campinas. 
Parágrafo único. O evento Verão Vivo consiste na realização de atividades físicas e de 
lazer no entorno da Lagoa do Taquaral e da Praça Arautos da Paz.
Art. 2º As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

autoria: vereador Carmo Luiz
protocolado nº 21/08/11.624

 LEI COMPLEMENTAR Nº 318, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 Dispõe sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e 

dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Município de Campinas, des-
tinada a desenvolver ações relacionadas com a geração de trabalho e renda e desen-
volvimento social de maneira direta ou indireta de modo que auxiliem no processo 
de emancipação profi ssional e fi nanceira, bem como no desenvolvimento de novas 
habilidades e, em última instância, da plena cidadania, visando à melhoria nas oportu-
nidades de trabalho, desempenhando ações que contribuam para a inserção produtiva 
de pessoas, famílias ou comunidades de Campinas, prioritariamente aqueles que se 
encontram em situação de maior vulnerabilidade social, fi ca criada e organizada com 
a estrutura prevista nesta Lei Complementar.
Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda:
I - desenvolver ações destinadas à qualifi cação e à requalifi cação profi ssional e à in-
clusão do trabalhador no mercado de trabalho, com a consequente geração de renda e 
de apoio ao trabalhador desempregado;
II - desenvolver e participar de ações integradas com outras secretarias municipais e 
com outras esferas de governo, visando à implementação das políticas de emprego e 
renda;
III - estabelecer parcerias e empenhar esforços para a realização de parcerias com sin-
dicatos, organizações não governamentais, entidades representativas, Estado e União, 
para aperfeiçoamento da qualifi cação do trabalhador e da ampliação do mercado de 
trabalho;
IV - elaborar e desenvolver projetos de apoio às iniciativas voltadas ao trabalho alter-
nativo, visando ao aprimoramento das atividades e ao processo de formalização dos 
empreendimentos;
V - implementar sistema de banco de dados e de informações relativo à área do traba-
lho, emprego, desemprego e níveis de renda, visando a subsidiar as ações voltadas às 
politicas públicas de governo;
VI - planejar, coordenar, executar e acompanhar as ações e os programas de fomento à 
economia popular e solidária, ao microcrédito e às fi nanças solidárias;
VII - administrar, como órgão responsável pela execução da Política Municipal de 
Trabalho, Emprego e Renda, o Fundo do Trabalho de Campinas;
VIII - promover a intersetorialidade e multidisciplinaridade das ações do Poder Pú-

blico municipal;
IX - desempenhar outras atividades afi ns, sempre voltadas para o cumprimento das 
fi nalidades da referida Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
CAPÍTULO II
ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS
Art. 3º A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda fi ca organizada com a seguinte 
estrutura:
I - Gabinete do Secretário;
II - Departamento Administrativo e Financeiro:
a) Coordenadoria Setorial Administrativa;
b) Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira;
III - Departamento de Trabalho e Renda:
a) Coordenadoria Setorial de Políticas de Trabalho, Emprego e Renda;
b) Coordenadoria Setorial de Formação e Qualifi cação.
Art. 4º Compete ao Departamento Administrativo e Financeiro:
I - assegurar os serviços vinculados à gestão administrativa, fi nanceira e pessoal, pre-
zando pelo planejamento, pela transparência e pela agilidade na execução de todos os 
programas vinculados diretamente à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda;
II - instruir a elaboração do plano plurianual e do orçamento anual da Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e Renda e de outros órgãos vinculados à pasta e instruir a utilização 
de recursos oriundos de verbas de convênios, de acordo com a legislação vigente e em 
conjunto com os órgãos próprios da Prefeitura;
III - analisar a viabilidade dos processos licitatórios tramitados na Secretaria Munici-
pal de Trabalho e Renda, oriundos de recursos próprios e de convênios;
IV - implantar sistemas de monitoramento da execução dos planos, dos programas, 
dos projetos e das atividades, assegurando a compatibilidade das ações da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Renda com as previsões do Plano Plurianual - PPA, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA;
V - observar a legislação específi ca aplicável aos atos da Administração Pública mu-
nicipal;
VI - promover a interlocução entre os departamentos da Secretaria Municipal de Tra-
balho e Renda e dirimir, junto às demais secretarias municipais e entes da Adminis-
tração Pública municipal, questões de interesse da Secretaria Municipal de Trabalho 
e Renda;
VII - desenvolver outras atividades compatíveis com as atribuições do Departamento 
Administrativo e Financeiro, sempre que requeridas pelo secretário municipal de Tra-
balho e Renda.
Art. 5º Compete à Coordenadoria Setorial Administrativa:
I - articular-se com outros órgãos de políticas públicas do Município e com as demais 
esferas de governo, para o desenvolvimento de planos, de programas e de projetos 
que demandem ação governamental conjunta, consolidando a gestão compartilhada e 
cofi nanciada e a cooperação técnica e administrativa;
II - formular e implementar estratégias e mecanismos de fortalecimento institucional 
da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, especialmente voltadas para a identifi -
cação de oportunidades e a articulação de novas parcerias, promovendo ações de in-
tegração com os outros órgãos governamentais e não governamentais, nacionais e in-
ternacionais, em programas de interesse da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda;
III - assistir as demais áreas da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda na cons-
trução de programas, de projetos, de convênios e de termos de cooperação técnica, 
viabilizando fontes de fi nanciamentos e parcerias com órgãos e entidades externas;
IV - executar e acompanhar ações pertinentes aos processos licitatórios de interesse da 
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, de acordo com os procedimentos emana-
dos dos órgãos competentes;
V - administrar, controlar e acompanhar a gestão dos contratos e das parcerias de in-
teresse da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em especial quanto aos aspectos 
formais e prazos, com irrestrita observância da legislação aplicável;
VI - receber, registrar, distribuir, tramitar, juntar, apensar, requisitar e encaminhar pro-
cessos e demais documentos;
VII - controlar o andamento e os prazos, atender as demandas da Lei de Acesso à 
Informação, informar sobre a localização de papéis e processos;
VIII - administrar o patrimônio mobiliário e imobiliário do Gabinete do Secretário e 
do Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Renda nos aspectos de manutenção e de conservação, inclusive aquele adquirido com 
recursos de convênio;
IX - controlar periodicamente o estoque dos materiais, dos produtos e dos equipamen-
tos, solicitando a reposição sempre que necessário, controlando a entrada e a saída 
dos materiais, produtos e equipamentos no Almoxarifado Central e no almoxarifado 
próprio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda;
X - encaminhar os expedientes relativos a recursos humanos de servidores da Secreta-
ria Municipal de Trabalho e Renda;
XI - desenvolver outras atividades compatíveis com as atribuições da Coordenadoria 
Setorial Administrativa, sempre que requeridas pelo diretor do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro.
Art. 6º Compete à Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira:
I - planejar e desenvolver atividades de execução orçamentária, fi nanceira e contábil 
da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, inclusive dos recursos oriundos de con-
vênios, emitindo e controlando as notas de empenho, promovendo as liquidações de 
despesas, a vigência dos contratos e a existência de garantias;
II - instruir a elaboração do plano plurianual e do orçamento anual da Secretaria Mu-
nicipal de Trabalho e Renda, de acordo com a legislação vigente;
III - promover a devida interlocução com a Secretaria Municipal de Finanças, com 
vistas a garantir a plena execução orçamentária e fi nanceira da Secretaria Municipal 
de Trabalho e Renda;
IV - encaminhar, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Finan-
ças, os pagamentos oriundos de processos de compra, de contratações e dos contratos 
continuados;
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V - proceder no fi nal de cada exercício ao levantamento dos saldos de empenho que 
deverão ser inscritos em restos a pagar;
VI - acompanhar e inserir nos processos de aquisição/compras a dotação e toda docu-
mentação fi nanceira/orçamentária para o devido andamento dos processos;
VII - desenvolver outras atividades compatíveis com as atribuições da Coordenadoria 
Setorial Orçamentária e Financeira, sempre que requeridas pelo diretor do Departa-
mento Administrativo e Financeiro.
Art. 7º Compete ao Departamento de Trabalho e Renda:
I - implementar programas de geração de trabalho e renda nos diversos segmentos 
dos empreendimentos econômicos solidários, grupos associativos e cooperativas de 
trabalho, abrangendo o trabalho com resíduos sólidos, agricultura urbana e periurbana, 
artesanato, alimentação, confecção, feiras de comércio e serviços e outros programas 
correlatos;
II - planejar, acompanhar e avaliar a operacionalização das funções e das ações do 
Sistema Público de Emprego, desenvolvendo ações de intermediação de mão de obra, 
seguro-desemprego, qualifi cação social e profi ssional, orientação para o trabalho e 
pré-seleção, identifi cação e registro profi ssional, garantindo a manutenção e a amplia-
ção do espaço destinado ao atendimento a trabalhadores e empregadores e promoven-
do a articulação e a integração entre os diversos serviços e programas pertencentes à 
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, bem como junto às secretarias e entidades 
parceiras no âmbito do desenvolvimento de políticas de emprego;
III - instruir a elaboração do plano plurianual e do orçamento anual do Departamento 
de Trabalho e Renda e de setores vinculados e instruir a utilização de recursos oriun-
dos de verbas de convênios, de acordo com a legislação vigente e em conjunto com os 
órgãos próprios da Prefeitura;
IV - coordenar a integração com programas sociais desenvolvidos por outros órgãos 
da Administração direta e indireta relacionados à geração de trabalho e renda;
V - indicar e executar o levantamento de informações necessárias ao desenvolvimento 
de projetos e de programas que visem ao desenvolvimento econômico e à geração de 
trabalho e renda;
VI - colaborar na elaboração das especifi cações técnicas para os editais de licitação, 
em conjunto com os demais órgãos da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, bem 
como com outros órgãos da Administração direta ou indireta, para a aquisição de bens, 
serviços e material de consumo referentes aos recursos de convênios vinculados ao 
Departamento de Trabalho e Renda;
VII - desenvolver outras atividades compatíveis com as atribuições do Departamento 
de Trabalho e Renda, sempre que requeridas pelo secretário municipal de Trabalho e 
Renda.
Art. 8º Compete à Coordenadoria Setorial de Políticas de Trabalho, Emprego e Renda:
I - planejar, desenvolver, monitorar e avaliar serviços relacionados ao atendimento ao 
empregador e ao trabalhador;
II - identifi car e estimular oportunidades de trabalho assalariado para a população 
em situação de desemprego ou subemprego, promovendo a aproximação dos inte-
resses dos trabalhadores e dos empregadores, facilitando aos primeiros a colocação 
ou recolocação no mercado de trabalho e, aos segundos, a captação de mão de obra 
disponível, orientando e processando informações de trabalhadores e empregadores, a 
fi m de promover o encontro deles;
III - promover a articulação e integração entre os diversos serviços e programas re-
alizados por secretarias, sindicatos, entidades educacionais e entidades parceiras no 
âmbito do desenvolvimento de políticas de emprego, trabalho e renda;
IV - prestar atendimento à população, oferecendo serviços direcionados ao microem-
preendedor individual;
V - ampliar as possibilidades de os trabalhadores se inserirem ou reinserirem no mun-
do do trabalho mediante a realização de ações que abarquem os principais temas dos 
processos seletivos, mundo do trabalho e alternativas de geração de renda, a partir de 
uma visão crítica sobre o trabalho e o desemprego;
VI - auxiliar nos assuntos referentes aos programas de economia solidária, por meio de 
relatórios, indicadores e informativos gerenciais, bem como colaborar na identifi cação 
e na propositura de projetos e de parcerias com entidades públicas e privadas e nas 
ações integradas e intersetoriais;
VII - desenvolver outras atividades compatíveis com as atribuições da Coordenadoria 
Setorial de Políticas de Trabalho, Emprego e Renda, sempre que requeridas pelo dire-
tor do Departamento de Trabalho e Renda.
Art. 9º Compete à Coordenadoria Setorial de Formação e Qualifi cação:
I - levantar as demandas e auxiliar na divulgação de formações e de oportunidades 
para aperfeiçoamento de gestores e de funcionários da Secretaria Municipal de Tra-
balho e Renda;
II - articular com outros órgãos da Prefeitura a oferta de cursos destinados ao público-
-alvo nos diversos programas da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda;
III - consolidar e manter atualizado conjunto de normas legais referentes à área de 
conhecimento, de formação e de aperfeiçoamento de pessoas;
IV - administrar e executar ações de qualifi cação visando à colocação dos jovens e dos 
adultos no mercado de trabalho, viabilizando inclusive o primeiro emprego;
V - planejar, coordenar, prestar orientação técnica e acompanhar, em nível central, as 
atividades da área de conhecimento, de formação e de aperfeiçoamento de pessoas, no 
âmbito do Departamento de Trabalho e Renda;
VI - desenvolver outras atividades compatíveis com as atribuições da Coordenadoria 

Setorial de Formação e Qualifi cação, sempre que requeridas pelo diretor do Departa-
mento de Trabalho e Renda.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Ficam criados os seguintes cargos por meio da presente Lei Complementar:
I - 1 (um) cargo de Diretor;
II - 1 (um) cargo de Coordenador Departamental.
§ 1º O Anexo II da Lei Complementar nº 301, de 22 de abril de 2021, no que se refere 
à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, passa a vigorar com os seguintes cargos:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
DIRETOR
2
COORDENADOR DEPARTAMENTAL
4
ASSESSOR SUPERIOR I
8
ASSESSOR SUPERIOR II
1
ASSESSOR NÍVEL MÉDIO I
10
ASSESSOR NÍVEL MÉDIO II
1
ASSESSOR NÍVEL MÉDIO III
1
§ 2º A descrição, o nível de escolaridade, a qualifi cação e as demais exigências dos 
cargos previstos nos incisos I e II do  caput  deste artigo serão os já previstos na Tabela 
A da Lei Complementar nº 301, de 2021.
§ 3º A remuneração, o exercício dos cargos em comissão de Diretor e de Coordenador 
Departamental e da função de confi ança de Chefe de Setor, a jornada de trabalho do 
servidor ocupante da Função Gratifi cada de Chefe de Setor e demais disposições re-
lativas aos cargos dispostos neste artigo fi cam subordinados ao disposto na Lei Com-
plementar nº 301, de 2021.
Art. 11. Ficam vinculados à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda:
I - Sistema Nacional de Emprego - Sine (operação no município);
II - Conselho do Trabalho, Emprego e Renda de Campinas;
III - Fundo do Trabalho de Campinas;
IV - Programa de Qualifi cação Profi ssional;
V - Casa do Empreendedor;
VI - Programa de Economia Solidária;
VII - Programa Primeiro Emprego: Aprendiz Campinas.
Parágrafo único. Poderão ser criados outros programas e comissões vinculados à Se-
cretaria Municipal de Trabalho e Renda, com a fi nalidade de fomentar as oportunida-
des de geração de trabalho e renda no município de Campinas.
Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com exce-
ção de seu art. 10, que passa a vigorar em 1º de janeiro de 2022.
Art. 14. Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 autoria: Prefeito Municipal
protocolado nº 21/10/8910   

 LEI COMPLEMENTAR Nº 319, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 Altera o § 1º do art. 3º e os incisos I, II e III do art. 6º da Lei nº 5.173, de 

4 de dezembro de 1981, que “dispõe sobre o exercício do comércio em 
instalações removíveis e dá outras providências”. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica alterado o § 1º do art. 3º da Lei nº 5.173, de 4 de dezembro de 1981, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º..................................
§ 1º O atraso no pagamento dos preços públicos a que se refere este artigo acarretará a 
cobrança de multa de 2% (dois por cento), para até 30 (trinta) dias, e de 5% (cinco por 
cento), para a partir de 30 (trinta) dias, sobre os valores devidos. 
...............................................” (NR)
Art. 2º Ficam alterados os incisos I, II e III do art. 6º da Lei nº 5.173, de 1981, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º..................................
I - na 1ª infração - 10% do valor da mensalidade do permissionário;
II - na 2ª infração - 20% do valor da mensalidade do permissionário;
III - na 3ª infração - 30% do valor da mensalidade do permissionário;
IV -.......................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 autoria: Prefeito Municipal
protocolado nº 21/10/2864
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 DECRETO Nº 21.810, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR 
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais
DECRETA:
Art. 1º O Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano - FMDU, criado nos termos dos arts. 147 e 148 da Lei Complementar 
nº 189, de 8 de janeiro de 2018, passa a vigorar nos termos do Anexo Único,parte 
integrante deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA

Art. 1º O Conselho Gestor, órgão responsável pelo planejamento e aplicação dos re-
cursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, é integrado por 16 
(dezesseis) conselheiros titulares e 16 (dezesseis) conselheiros suplentes nomeados 
pelo Prefeito Municipal, com a seguinte composição:
I - representantes do Poder Público, 01 (um) titular e 01 (um) suplente, indicados pelo 
Prefeito, das seguintes secretarias municipais:
a) Secretaria de Planejamento e Urbanismo;
b) Secretaria de Habitação;
c) Secretaria de Infraestrutura;
d) Secretaria de Finanças;
e) Gabinete do Prefeito;
f) Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
g) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo; e
h) Secretaria de Transportes.
II - representantes da sociedade civil, 01 (um) titular e 01 (um) suplente, indicados ou 
diretamente eleitos pelos seguintes conselhos e entidades:
a) Conselho da Cidade - CONCIDADE;
b) Conselho Municipal de Habitação - CMH;
c) Conselho Municipal de Trânsito e Transportes de Campinas - CMTTC;
d) Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA;
e) Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC;
f) Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU;
g) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR;
h) instituições de ensino e pesquisa na área do urbanismo e planejamento urbano.
§ 1º O Conselho Gestor será coordenado pelo Presidente, que será auxiliado pelo 
Vice-Presidente.
§ 2º O Presidente do Conselho Gestor será indicado pelo Prefeito e o Vice-Presidente 
eleito entre seus pares.
§ 3º O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução para 
mandato subsequente.
§ 4º A função de conselheiro não será remunerada, sendo considerada como de rele-
vante serviço público.
Art. 2º O Conselho Gestor é administrativamente assessorado pela Secretaria Execu-
tiva, órgão de apoio às atividades do Fundo.
§ 1º A Secretaria de Planejamento e Urbanismo designará um servidor de carreira para 
exercer as funções de Secretário Executivo, não sendo devida remuneração adicional 
pelo desempenho do encargo.
§ 2º O Secretário Executivo deve reportar-se diretamente ao Presidente do Conselho 
Gestor e oferecer todo o suporte necessário ao bom funcionamento dos trabalhos do 
colegiado.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3º São atribuições do Conselho Gestor:
I - administrar, promover o desenvolvimento e o cumprimento das fi nalidades do Fun-
do;
II - elaborar o plano anual de alocação de recursos para projetos integrados previstos 
no Plano Diretor;
III - analisar os projetos funcional e básico e de estudos de viabilidade técnica, econô-
mica e fi nanceira, para fi ns de liberação dos recursos para a implantação de projetos 
integrados;
IV - receber os adiantamentos das dotações orçamentárias que forem destinadas ao 
Fundo;
V - fi scalizar a arrecadação da receita e o seu recolhimento ao Fundo;
VI - opinar, quanto ao mérito, na aceitação de doações, legados, subvenções e contri-
buições de qualquer natureza, que tenham destinação especial ou condicional;
VII - analisar as prestações de contas do Presidente;
VIII - elaborar seu regimento interno.
Art. 4º São atribuições da Secretaria Executiva:
I - elaborar a pauta de cada reunião e enviá-la aos conselheiros, efetivos e suplentes, 
com antecedência mínima de 7 (sete) dias;
II - encaminhar a convocação para as reuniões ordinárias e extraordinárias do cole-
giado;
III - redigir a ata das reuniões.
IV - auxiliar o Presidente na elaboração da prestação de contas;
V - realizar outros serviços administrativos, a pedido do Presidente.
Art. 5º São atribuições da Presidência do Conselho Gestor:
I - representar o Conselho;
II - solicitar ao Prefeito a substituição do conselheiro ou suplente que, devidamente 
convocado, deixar de comparecer sem justifi cativa a 03 (três) reuniões consecutivas 
ou a 05 (cinco) reuniões alternadas no mesmo ano;
III - organizar a ordem do dia e presidir as reuniões do Conselho cumprindo e fazendo 
cumprir este Regimento;
IV - fi xar prazo para vistas de documentos;
V - nomear comissões para realizar estudos ou tomar providências relevantes para o 
FMDU;
VI - tomar as providências cabíveis para implementar as deliberações do Conselho 
Gestor.
Parágrafo único. Para fi ns do disposto no inciso II deste artigo, a presença do suplente 
na reunião supre a ausência do membro titular.
Art. 6º São atribuições do Vice-Presidente:
I - substituir o Presidente nos casos de falta ou impedimento;
II - auxiliar o Presidente do Conselho quando solicitado.

Art. 7º São deveres dos conselheiros:
I - respeitar e zelar pelo cumprimento dos objetivos do FMDU e das normas regimen-
tais do Conselho;
II - colaborar com o Presidente e os demais conselheiros no cumprimento das suas 
atribuições;
III - analisar as matérias submetidas ao Conselho;
IV - comparecer às reuniões do Conselho Gestor nos dias e horários fi xados;
V - justifi car previamente, sempre que possível, a ausência às reuniões;
VI - assinar a folha de presença.
Art. 8º Os conselheiros poderão:
I - apresentar propostas;
II - solicitar a inclusão de matéria na ordem do dia, inclusive para reuniões subsequen-
tes, bem como, justifi cadamente, propor a discussão prioritária de assuntos de pauta;
III - requerera realização de reuniões extraordinárias, com a fi nalidade de tratar de 
assuntos relevantes, observado o disposto no caput do art. 9º;
IV - solicitar o registro das suas manifestações nas atas das reuniões;
V - pedir vista de processos e documentos que estejam sob análise do Conselho Gestor.

CAPÍTULO III
DAS REUNIÕES

Art. 9º O Conselho Gestor reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês em local pré-
-determinado, em horário comercial e, extraordinariamente, quando convocado pelo 
seu Presidente ou por no mínimo 50% (cinquenta por cento) de seus integrantes titu-
lares.
Parágrafo único. Sempre que possível, a reunião ordinária seguinte será marcada na 
reunião anterior, constando de ata.
Art. 10. Quando não saírem convocados da reunião anterior, o Presidente determinará 
a convocação dos conselheiros por meio eletrônico, com antecedência de pelo me-
nos24 (vinte e quatro) horas para as extraordinárias.
Art. 11. Os membros suplentes serão convidados para as reuniões, delas podendo par-
ticipar com direito a voz.
Parágrafo único. Na ausência do membro efetivo, o respectivo suplente presente na 
reunião terá direito a voto.
Art. 12. As reuniões do Conselho Gestor somente poderão ser instaladas e iniciadas 
com a presença de, no mínimo, 05(cinco) dos seus membros efetivos ou respectivos 
suplentes.
Art. 13. As votações serão tomadas por maioria simples, pressente a maioria absoluta 
dos membros do do Conselho Gestor, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o 
voto de qualidade.
§ 1º As votações serão sempre abertas.
§ 2º A votação poderá ser feita por aclamação.
§ 3º O conselheiro poderá abster-se de votar quando se julgar impedido.
Art. 14. Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada reunião serão regis-
trados em ata, que será lida e aprovada na reunião subsequente.
Art. 15. Das atas constarão:
I - dia, mês, ano, local e hora de abertura da reunião;
II - nome dos conselheiros e demais pessoas presentes;
III - resumo da matéria incluída na ordem do dia;
IV - conteúdo das discussões;
V - resoluções e resultados de votações;
VI - menção dos nomes dos conselheiros que tiveram voto vencido, se requerido.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO

Art. 16. No prazo de 90 (noventa) dias antes do término do mandato dos conselheiros, 
a Secretaria Executiva solicitará aos órgãos e entidades de que trata o art. 1º, por meio 
de ofício, a indicação dos representantes, fi xando o prazo de 30 (trinta) dias para o 
recebimento das indicações.
Parágrafo único. A lista dos representantes eleitos e indicados para a constituição do 
Conselho Gestor será encaminhada pela Secretaria Executiva ao Gabinete do Prefeito 
para nomeação por meio deportaria do Executivo Municipal, a ser publicada no prazo 
de até 15 (quinze) dias antes do término dos mandatos em vigor.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. A alteração do presente regimento deve ser discutida em reunião previamente 
convocada para esse fi m e depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos 
membros titulares do Conselho.
Art. 18. Os casos omissos devem ser resolvidos, preferencialmente, pelo colegiado 
em reunião ou, em havendo urgência, pelo Presidente do Conselho,ad referendum do 
Pleno.
Art. 19. Para cumprimento de suas atribuições o Conselho Gestor contará com o apoio 
técnico de secretaria e de instalações providos pela Secretaria de Planejamento e Ur-
banismo.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 PETER PANUTTO 
 Secretário Municipal de Justiça 

 CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO 
 Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo 
 AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Redigido com base em elementos extraídos nos termos do SEI PMC.2021.00029114-29. 

 ADERVAL FERNANDES JÚNIOR 
 Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 21.811, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º, § 1º, inciso I, da Lei nº 16.066 de 17 de Dezembro de 2020:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor  R$   25.000.000,00   (  Vinte e 
cinco milhões de reais  )  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte 
classifi cação:
 071000    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07160  MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
12.365.1002.4016  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
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339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.213.000  EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA ................................................ R$ 25.000.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que trata 
o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64
 Artigo 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.  

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO 
 Secretário Municipal de Finanças 

 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do  Processo nº PMC.2021.00075039  -22/  SME  e publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 
 

 ADERVAL FERNANDES JÚNIOR 
 Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 21.812, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 290.100,00 (Duzentos e noventa mil e cem reais) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º inciso I, da Lei nº 16.066 de 17 de Dezembro de 2020:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor  R$   290  .  1  00,00 (  Duzentos e 
noventa mil e cem   reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte 
classifi cação:
 0  9110  0   SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEF. E DIREITOS HUMANOS  
 09140   DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
08.244.3004.4030  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.510.000  ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL ................................................................ R$ 290.100,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 0  9110  0   SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEF. E DIREITOS 
HUMANOS  
 09110   GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ASSIST. SOCIAL PESSOA COM DEF.E 
DIR. HUMANOS 
08.122.3004.4030  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339036  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.510.000  ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL ................................................................ R$ 290.100,00
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO 
 Secretário Municipal de Finanças 

 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com 
os elementos constantes do  Processo nº PMC.2021.000  75050  -3  8  /SM  ASDH  e publicado pela Coordenadoria de 
Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 ADERVAL FERNANDES JÚNIOR 
 Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 21.813, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A DESAPROPRIA-
ÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE PARTICULAR NECESSÁRIOS 
À INSTALAÇÃO DO CEMEFEJA PAULO FREIRE E SÉRGIO ROSSINI 

E À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA A 
CIDADANIA. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos arts. 4°, inciso VI, alínea “b” e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, 
combinados com os arts. 5°, alínea “h”, e 6° do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 
de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fi ns de desapropriação, por via 
administrativa ou judicial, os imóveis abaixo descritos:
I - Prédio Institucional, respectivo terreno e quintal, constituído de pavimento infe-
rior, pavimento térreo, 1º pavimento e 2º pavimento, com a área total construída de 
2.806,88m², situado na Rua Luzitana, nº 1526, nesta cidade de Campinas e 1ª Circuns-
crição Imobiliária, cujo terreno, corresponde ao Lote 11, do Quarteirão 156 do cadas-
tro municipal, possui a área de 816,00m², medindo e confrontando: 24,20m de frente 
para a Rua Luzitana; do lado direito mede 15,93m mais 14,00m, em linha quebrada, 
confrontando com o terreno do prédio nº 1.546 da mesma Rua; do lado esquerdo mede 
33,40m pela Rua Barreto Leme; 5,12m de chanfro entre as citadas vias públicas; e 
no fundo mede 22,81m, onde confronta com o terreno dos prédios nºs 299, 307 e 
parte do terreno do prédio nº 313, todos da Avenida Anchieta; Código Cartográfi co: 
3423.11.73.0219.01001, objeto da matrícula 120.528, do 1º Ofi cial do Registro de 
Imóveis de Campinas;
II - Prédio Institucional com a área total de 1.571,08m² (subsolo: 524,60m², térreo: 
526,18m² e superior: 520,30m²), o qual recebeu o número 1.300 pela Rua Marechal 
Deodoro, cujo terreno corresponde ao Lote nº 13, resultante da anexação dos primiti-
vos lotes nºs 12, 13 e 14, do Quarteirão nº 183 do cadastro municipal, nesta cidade de 
Campinas e 1ª Circunscrição Imobiliária, encerrando a área de 618,99m², medindo e 
confrontado: 25,00m de frente para a Rua Luzitana; do lado direito, de quem de dentro 
do imóvel olha para a citada via pública, mede 26,72m, onde confronta com o terreno 
do prédio nº 1.553 pela mesma rua; do lado esquerdo mede 31,65m, onde confronta 
com a Rua Marechal Deodoro; e nos fundos mede 11,47m e defl ete à esquerda 7,12m, 
confrontando com o terreno do prédio nº 1.272 pela Rua Marechal Deodoro; Código 
Cartográfi co: 3423.11.62.0029.01001, objeto da matrícula 119.661, do 1º Ofi cial do 
Registro de Imóveis de Campinas;
III - Prédio comercial, com área total construída de 326,14m² (existente com 82,50m², 
mezanino com 26,40m² e ginásio com 217,24m²), o qual recebeu o nº 1.566 pela Rua 
Luzitana, correspondendo o seu terreno ao Lote nº 08, do Quarteirão nº 156 do cadastro 
municipal, medindo o terreno, mais ou menos, 11,00m de frente, por 27,00m de frente/
aos fundos, de ambos os lados, confrontando de um lado com Júlio Soares de Arruda, 
de outro, com herdeiros de Bernardino José de Arruda e, nos fundos com João Doná, 
esses confrontantes ou seus sucessores; Código Cartográfi co: 3423.11.73.0307.01001, 
objeto da matrícula 33.443, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas;
IV - Lote 09 do Quarteirão 156 do cadastro municipal, onde existia o prédio 1556 pela 
Rua Luzitana, nesta cidade de Campinas e 1ª Circunscrição Imobiliária, medindo e 
confrontando: 11,40m de frente para a mencionada via pública; do lado direito mede 
13,75m mais 16,42m, onde confronta com terreno do prédio 1568 (lote 8) pela mes-
ma rua; do lado esquerdo mede 21,88m, defl ete à esquerda 3,15m e defl ete à direita 
8,38m, onde confronta com terreno do prédio nº 1546 (lote 10) pela mesma rua; e nos 

fundos mede 7,59m, onde confronta com o terreno do prédio nº 327 (lote 16) e com 
parte do terreno do prédio 323 (lote 15), ambos pela Avenida Anchieta, encerrando a 
área de 296,50m²; Código Cartográfi co: 3423.11.73.0296.0000, objeto da matrícula 
108.480, do 1º Ofi cial do Registro de Imóveis de Campinas;
V - Lote 10, do Quarteirão 156 do cadastro municipal,nesta cidade e 1º subdistrito, 
medindo o terreno 11,00m de frente, 31,00m da frente aos fundos, de ambos os lados e 
11,00m nos fundos, confrontando de um lado com Fausto Eliziário Ceribeli, de outro 
lado com a Organização Campineira de Ensino Ltda., e nos fundos com Dr. Eráclito 
Ribeiro, encerrando a área de 341,00m²; Código Cartográfi co: 3423.11.73.0285.0000, 
objeto da matrícula 43.563, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas.
Art. 2º Os imóveis descritos no art. 1º deste Decreto serão utilizados pela Secretaria 
Municipal de Educação, preferencialmente para a instalação dos Centros Municipais 
de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, CEMEFEJA Paulo Freire 
e CEMEFEJA Sérgio Rossini e para a implantação do Centro de Educação Integral 
para a Cidadania, que se constituirá pelos Centros acima citados e, preferencialmente, 
por atividades de EJA, da Fumec e cursos do Cefortepe, bem como atividades de 
esporte e cultura diretamente relacionadas com as Escolas de Educação Integral da 
Rede Municipal.
Art. 3º Fica a expropriante autorizada a invocar caráter de urgência em processo ju-
dicial de desapropriação, para fi ns do disposto no art. 15 do Decreto-Lei Federal nº 
3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 
 Prefeito Municipal 

 PETER PANUTTO 
 Secretário Municipal de Justiça 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
 CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO 

 Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo 
 Redigido nos termos do processo SEI PMC.2021.00067815-20. 

 ADERVAL FERNANDES JUNIOR 
 Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 Em 2 de dezembro de 2021 
  PMC.2020.00022632-31 
 Termo de Contrato:  134/20
 Interessado : GP/DGP
 Objeto : Prorrogação, Reajuste e Repactuação do Contrato de empresa para prestação 
de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento 
de peças para os sistemas e equipamentos de climatização instalados no Paço Muni-
cipal.
Em face dos elementos constantes dos presentes autos e solicitação do Departamento 
de Gestão Predial, com fulcro no art. 8º, VI, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas 
alterações:
 AUTORIZO: 
1 - Prorrogação do Contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa 
 CM Pingo Ar Condicionado  ,  a partir de 09/12/2021;
2 - Repactuação  dos custos   de mão de obra à partir de 01/09/2021,  e  Reajuste   anu-
al   no percentual de   10,51  %   à   partir de   15/09/2021 , no valor total de  R$   11.797,04 , 
estabelecidos conforme análise e parecer do economista da Secretaria de Administra-
ção em doc. SEI 4656502.
3 - A despesa no valor total anual reajustado  de R$   415.900,29   (  Q  uatrocentos e quin-
ze mil e novecentos reais e vinte e nove centavo   s   ) , sendo para Serviços o valor de 
 R$   256.278,42  (  Duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos e setenta e oito reais e 
quarenta e dois centavos) , e Consumo no valor de  RS   159.621,87  (  Cento e cinquen-
ta e nove mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos  ) , consoante 
aprovação do Comitê Gestor em doc. 4700854.
Publique-se.
Após, à Procuradoria de Licitações e Contratos - Núcleo de Formalização de Ajustes 
para as providências de formalização do Termo Contratual pertinente e demais pro-
vidências.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 ADERVAL FERNANDES JÚNIOR 

 Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 Em 02 de Dezembro de 2021 
 De:  Maria Lucila Furlan Gaiotti.-    SEI n°.   CAMPREV.2020.00002534-41 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição com proventos integrais, calculados na forma da Lei n. 
10.887/04 (média salarial), à servidora  Maria Lucila Furlan Gaiotti,  matrícula nº 
119844-0 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:  Patrícia Rocha de Araujo Campos. -   SEI n°.   CAMPREV.2021.00001176-01 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição com proventos integrais, calculados na forma da Lei n. 
10.887/04 (média salarial), à servidora  Patrícia Rocha de Araujo Campos,  matrícula 
nº 111106-0 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:  Marcia Schiavo Tucunduva. -    SEI n°.   CAMPREV.2021.00001342-80 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora  Marcia Schiavo Tucun-
duva,  matrícula nº 106246-8 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:  João da Silva Machado. -    SEI n°.   CAMPREV.2021.00001207-34 
 Assunto: Aposentadoria. 
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Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, ao servidor  João da Silva Machado, 
 matrícula nº 630136 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:  Rosemary de Fatima Izipato da Silva. -    SEI n°.   CAMPREV.2021.00001411-46 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora  Rosemary de Fatima 
Izipato da Silva,  matrícula nº 35598-4 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:  Maria Aparecida Ribeiro. -    SEI n°.   CAMPREV.2021.00001347-94 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora  Maria Aparecida 
Ribeiro,  matrícula nº 7756-0 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento
De:  Alice Valéria Alves. -    SEI n°.   CAMPREV.2021.00000140-39 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária 
por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à servidora Alice 
Valéria Alves ,  matrícula nº 36480-0 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:  Flávio Augusto Gemignani. -    SEI n°.   CAMPREV.2021.00002250-81
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária 
por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao servidor Flávio 
Augusto Gemignani ,  matrícula nº 107768-6 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:Lucia Rosa Velo.-  SEI n°CAMPREV.2021.00002980-45  
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Lucia Rosa Velo ,  matrícu-
la nº 86274-6 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Maria Aparecida de Oliveira Ferreira.- 
  SEI n° CAMPREV.2021.00002177-38   
  Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária 
por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à servidora  Maria 
Aparecida de Oliveira Ferreira,  matrícula nº 111747-5,   a partir de 1º de Dezembro 
de 2.021. Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
 De: Odete Menos da Silva. -    SEI n° CAMPREV.2021.00001152-26  
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Odete Menos da Silva , 
 matrícula nº 88515-0 a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
 De:Maria Geralda Ferreira. -    SEI n°CAMPREV.2021.00001489-14   
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Maria Geralda Ferreira , 
 matrícula nº 65442-6 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Sérgio Gnatos Lombardi  -   SEI n°CAMPREV.2021.00001426-22   
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, ao servidor  Sérgio Gnatos Lombar-
di,  matrícula nº 102600-3 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Nair de Maria Oliveira-   SEI n°CAMPREV.2021.00001145-05  
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora Nair de Maria Oliveira , 
 matrícula nº 88461-8 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: João Pereira de Oliveira  -   SEI n°.    CAMPREV.2021.00002120-01 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, ao servidor  João Pereira de Oliveira, 
 matrícula nº 375462 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Regina Célia de Freitas Pereira -    SEI n°.    CAMPREV.2020.00002051-28 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora  Regina Célia de Freitas 
Pereira,  matrícula nº 108250-7 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:  Vilma Maria Ferreira dos Santos -    SEI n°.    CAMPREV.2021.00001859-41 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
idade com proventos proporcionais, calculados na forma da Lei nº. 10.887/04 (média 
salarial), à servidora  Vilma Maria Ferreira dos Santos,  matrícula nº 436232 ,  a partir 
de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:  Inês de Camargo Magalhães  -   SEI n°   CAMPREV.2021.00001893-43 
 Assunto: Aposentadoria. 

Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
idade com proventos proporcionais, calculados na forma da Lei nº. 10.887/04 (média 
salarial), à servidora  Inês de Camargo Magalhães,  matrícula nº 1215167 ,  a partir de 
1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:  Maria Lucia de Campos -    SEI n°   CAMPREV.2021.00001686-99  
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do 
Diretor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntá-
ria por tempo de contribuição com proventos integrais, calculados na forma da Lei 
nº. 10.887/04 (média salarial), à servidora  Maria Lucia de Campos,  matrícula nº 
108384-8 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:N oemia Garcia Waughan  -   SEI n°   CAMPREV.2021.00001659-16 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à servidora  Noemia 
Garcia Waughan,  matrícula nº 34256-4 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Benedita Sofia Eziquiel  -   SEI n°   CAMPREV.2021.00001769-51 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do 
Diretor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntá-
ria por tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora  Benedita Sofia 
Eziquiel, matrícula nº 87205-9 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: João Romualdo de Freitas  -  SEI n°CAMPREV.2021.00002980-45  
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição com proventos integrais, ao servidor  João Romualdo de 
Freitas,  matrícula nº 872199, a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De:  Maria Fátima de Assis Rodrigues -    SEI n°   CAMPREV.2021.00001779-22  
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora  Maria Fátima de Assis 
Rodrigues,  matrícula nº 886050 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Orlando Aparecido Berenguel -    SEI n°    CAMPREV.2021.00001507-22 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição com proventos integrais, ao servidor  Orlando Aparecido 
Berenguel,  matrícula nº 78196-7 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Valdemir Fernandes Pereira -  SEI n°   CAMPREV.2021.00001723-78 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão da aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição com proventos integrais, ao servidor  Valdemir Fernandes 
Pereira,  matrícula nº 89202-5 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Cristina Mateus Zanetti -    SEI n°   CAMPREV.2021.00001572-21 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO concessão da aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora  Cristina Mateus Zanetti, 
 matrícula nº 08040-7 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
De: Adriana Cristina Machado Nogueira - 
   SEI n°.   CAMPREV.2021.00001084-41 
 Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora  Adriana Cristina 
Machado Nogueira,  matrícula nº 66243-7 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021. 
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento. De: 
  Arderige Ferreira Ramos -    SEI n°.    CAMPREV.2021.00001135-25  
  Assunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Di-
retor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária 
por tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora  Arderige Ferreira 
Ramos,  matrícula nº 37427-0, a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento. 
De:  Cláudia Regina Diniz Junqueira -    SEI n°.   CAMPREV.2021.00001601-08  As-
sunto: Aposentadoria. 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV e da manifestação do Dire-
tor Presidente do CAMPREV, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com proventos integrais, à servidora  Cláudia Regina Diniz 
Junqueira,  matrícula nº 98968-1 ,  a partir de 1º de Dezembro de 2.021.
Encaminhe-se à SMGDP para prosseguimento.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DÁRIO SAADI 

 PREFEITO MUNICIPAL   

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo:  PMC.2021.00059594-06
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão nº 317/2021 - Eletrônico
 Objeto: Registro de Preços de pedras mosaico
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Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI4778245, acolhido pelo Diretordo Departa-
mento Central de Compras - documento SEI4778281, 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 
317/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários en-
tre parênteses para os itens 01 (R$ 88,00), 02 (R$ 82,00), 03 (R$ 86,00) e 04 (R$ 82,00), 
ofertados pela empresa adjudicatária  AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EI-
RELI .
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 la-
vratura da Ata de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-
cial 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, 
previamente à emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária Municipal de Administração  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo:  PMC.2021.00006232-13
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 246/2021
 Objeto: Aquisição de materiais para coleta e reagentes utilizados na análise da qua-
lidade da água.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº4770815, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº4770849, e do disposto no art. 7º, 
inciso XXVII e caput do art. 14, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inci-
so II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1. INFORMAR  que a Pregoeira declarou  FRACASSADO  o item 0  3 , por não haver 
propostas em condições de aceitabilidade.
2. HOMOLOGAR o Pregão nº 246/2021, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados e valores totais, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- QUIMAFLEX CIENTÍFICA LTDA. , item 01 (R$ 3,40), no valor total de R$ 
6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais);
- KLEMMEN IMPORTAÇÕES EIRELI , item 02 (R$ 1,45), no valor total de R$ 
2.900,00 (dois mil e novecentos reais); e
- LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. , 
item 04 (R$ 60,00) no valor total de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização das despesas nos termos do De-
creto Municipal nº 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; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 

 Secretária Municipal de Administração  
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão   nº 343/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2021.00062768-
09- Interessado :Secretaria Municipal de Saúde-  Objeto : Registro de Preços de ma-
teriais de enfermagem e laboratório - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 05 : 
das 08h do dia 17/12/21 às 14h do dia 17/12/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 
a 05 : a partir das 14h do dia 17/12/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 15h 
do dia 17/12/21 - Disponibilidade do Edital : a partir de 03/12/21, no portal eletrôni-
co www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana Paula 
Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO   
  Processo Administrativo : PMC.2021.00037197-93
 Interessado :Secretaria Municipal de Educação
 Assunto :Pregão nº 330/2021 - Eletrônico
 Objeto :Aquisição de material de apoio pedagógico e material de escritório para as 
Unidades Administrativas e Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Funda-
mental e Ensino de Jovens e Adultos - EJA.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica que a resposta à solicitação de esclarecimento formulada por in-
teressado, em relação ao Edital da licitação em epígrafe, está disponível no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão   nº 347/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2021.00032527-
63- Interessado :Secretaria Municipal de Saúde-  Objeto : Registro de Preços de mate-
riais de enfermagem, em atendimento a Mandados Judiciais - Recebimento das Pro-
postas dos itens 01 a 16 : das 08h do dia 17/12/21 às 09h do dia 20/12/21 - Abertura 
das Propostas do itens 01 a 16 : a partir das 09h do dia 20/12/21 - Início da Disputa 
de Preços: a partir das 10h30min do dia 20/12/21 - Disponibilidade do Edital : a partir 
de 03/12/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicio-
nais com a Pregoeira Ana Paula Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) 

  Pregão nº 339/2021-  Eletrônico - Processo Administrativo:  PMC.2021.00036962-
11 - Interessado : Secretaria Municipal de Educação - Objeto : Registro de Preços de 

poltronas de amamentação - Recebimento das Propostas do item 01 : das 08h do dia 
17/12/21 às 13h do dia 17/12/21 - Abertura das Propostas do item 01 : a partir das 
13h do dia 17/12/21 - Início da Disputa de Preços : a partir das 14h do dia 17/12/21 
- Disponibilidade do Edital : a partir de 03/12/2021, no portal eletrônico www.lici-
tacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ariana L. Tracchipelo 
telefone (19) 2116-8518.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

 Diretor do Departamento Central de Compras 

 SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA N° 11/2021   
  Processo Administrativo:  PMC.2021.00053682-03
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto : Concorrência nº 11/2021
 Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para prestação de serviços 
de manutenção e monitoramento dos antigos aterros sanitários municipais (Delta A, 
Santa Bárbara e Pirelli).
O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, 
comunica aos interessados a SUSPENSÃO “SINE DIE” do procedimento licitatório 
em epígrafe, em virtude de solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 
Oportunamente, será divulgada nova data para abertura da sessão pública da licitação. 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Anulação 
  Processo Administrativo : PMC.2021.00036856-19
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação
 Assunto : Pregão nº 308/2021 - Eletrônico
 Objeto:  Registro de Preços de  notebooks. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e em cumpri-
mento à determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - docu-
mento SEI nº 4782323,  ANULO  o Pregão nº 308/2021, com fulcro no  caput  do art. 14 
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.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 02 de dezembro 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 

 DESPACHO AUTORIZATIVO - TERMO DE FOMENTO - 
EDITAL DE CHAMAMENTO CMDCA Nº 01/2020 

 Expediente despachado pela Sra. Secretária Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos em 02/12/2021 

  PROCESSO SEI n.º   PMC.2021.00011030-01 
 INTERESSADO:   CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO “PADRE SANTI 
CAPRIOTTI” 
 ASSUNTO: Celebração de Termo de Fomento - Edital CMDCA 01/2020 

Diante do conteúdo e informações existentes neste processo administrativo, bem 
como o parecer da Procuradoria de Assessoria Especializada - Núcleo de Assistên-
cia Social que opinou pela inexistência de óbices jurídicos, tendo sido acolhido pelo 
Procurador Geral do Município e Secretário Municipal de Justiça,  AUTORIZO , com 
fundamento no art. 8º, IV e V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013, à celebração 
do Termo de Fomento entre o Município de Campinas, representado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos, Secre-
taria Municipal de Saúde e a(o) CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO “PADRE 
SANTI CAPRIOTTI”, inscrita no CNPJ n.º 51.903.532/0001-70, com vigência de 18 
(DEZOITO) meses, para a execução da Política dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, bem como a consequente despesa de R$ R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil re-
ais), para a integral execução do(s) objeto(s) pactuado(s),atendendo as recomendações 
contidas naquele parecer.

Publique-se.

Após, ao Núcleo de Formalização de Ajustes da Procuradoria de Licitações e Con-
tratos da Procuradoria Geral do Município para a formalização do termo próprio e 
publicação do extrato.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 VANDECLEYA MORO 

 Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CMAS 

 RESOLUÇÃO CMAS nº 161/2021 - Eleição Vice-presidência 
 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Campinas/SP, em Reunião Or-
dinária realizada no dia 30 de novembro de 2021, no uso das atribuições que lhe con-
fere a Lei Federal nº 8.742, de sete de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011, e a Lei Municipal 
nº 8.724, de vinte e sete de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 11.130, 
de onze de janeiro de 2002, pela Lei Municipal nº 13.873 de vinte e cinco de junho de 
2010 e pela Lei Municipal nº 15.942 de 29 de julho de 2020,
 CONSIDERANDO  a publicação da Portaria Municipal nº 96.322/2021,
 RESOLVE 
Informar  o resultado da eleição, por aclamação, para ocupar o cargo de Vice-presidên-
cia do Conselho Municipal de Assistência Social até abril de 2022:
Vice-presidente - Silvano Freire Oliveira, representante do Poder Público.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA 

 Presidente CMAS 
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 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CMAS 

 RESOLUÇÃO CMAS nº 162/2021 
 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Campinas/SP, em Reunião Or-
dinária realizada em 30 de novembro de 2021, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei Federal nº 8.742 de sete de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011; pela Lei Munici-
pal nº 8.724 de 27 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 11.130 de 11 
de janeiro de 2002; pela Lei Municipal nº 13.873 de 25 de junho de 2010 e pela Lei 
Municipal nº 15.942 de 29 de julho de 2020,
 RESOLVE   
  ACATAR o parecer de sua Comissão de Finanças e Orçamento e  APROVAR  pedido 
de abertura do PMAS-Web e o pedido de inclusão do crédito complementar de recur-
so fi nanceiro do Estado de São Paulo, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
em parcela única, para custeio e ações no atendimento dos usuários dos Centros de 
Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop, conforme 
Resolução SEDS nº 41, de 04 de novembro de 2021 e documentos inseridos no Pro-
cesso SEI PMC 2021.00071085-43. 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA 

 Presidente CMAS 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CMAS 

 RESOLUÇÃO CMAS nº 163/2021 
 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Campinas/SP, em Reunião Or-
dinária realizada em 30 de novembro de 2021, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei Federal nº 8.742 de sete de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011; pela Lei Munici-
pal nº 8.724 de 27 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 11.130 de 11 
de janeiro de 2002; pela Lei Municipal nº 13.873 de 25 de junho de 2010 e pela Lei 
Municipal nº 15.942 de 29 de julho de 2020,
 RESOLVE   
  ACATAR o parecer de sua Comissão de Finanças e Orçamento e  APROVAR a   re-
programação dos recursos federais referentes à Portaria 369/2020 , proposta com 
base na Portaria 605/2021, cujos detalhamentos, subsídios, justifi cativas e esclare-
cimentos encontram-se instruídos nos Processos SEI PMC.2020.00020729-91 e SEI 
PMC.2021.00056850-12.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA 

 Presidente CMAS 

 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO   

  Processo:  PMC.2021.000013261-23
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura
 Referência : Pregão Eletrônico nº 023/2021
 Objeto : Registro de Preços de serviços de infraestrutura para eventos
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no 
artigo 8° do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e ao documento SEI n.º 4764025, AU-
TORIZO a despesa no valor total de R$ 1.154,80 (um mil cento e cinquenta e quatro 
reais e oitenta centavos) a favor da empresa TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA, 
referente ao item 17 da Ata de Registro de Preços nº 159/2021.
Publique-se na forma da lei. 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

  
  Processo:  PMC.2021.00000807-67
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura
 Referência : Pregão Eletrônico nº 209/2021
 Objeto : Registro de Preços de sanitários químicos, compreendendo instalação, manu-
tenção, desinstalação e coleta de resíduos
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no 
artigo 8° do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e ao documento SEI n.º 4764025, AU-
TORIZO a despesa no valor total de R$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais) 
a favor da empresa VR BARROS SANITÁRIOS QUÍMICOS EIRELI, referente aos 
itens 1 e 2 da Ata de Registro de Preços nº 435/2021, Aditamento de Ata de Registro 
de Preços nº 007/2021.
Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
  

 ANULAÇÃO DE ATO 
  

  Processo Administrativo SEI:  PMC.22021.00063999-86
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em revisão às propostas apresentadas 
no Edital de Cadastramento de Expositores para a Edição de Natal da Feira Cultural 
da Praça “Imprensa Fluminense” - 2021, a ser realizada na Praça “Imprensa Flumi-
nense”, 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 9h às 14h e com 
supedânio na Súmula n° 473, decide anular o ato que declarou os proponentes abaixo 
classifi cados no certame:

-  Proponente:  Juliano Augusto Alexandre - inscrição nº 49;
-  Proponente:  Gisela do Vale Almeida - inscrição nº 54;
-  Proponente:  Sandra Regina da Silva Sakaue - inscrição nº 129;
-  Proponente: Francienne Rodrigues Martins - inscrição nº 286.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

 DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 CONVOCAÇÃO 
 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

- COMTUR 
 CONVOCAMOS os (as) senhores(as) Conselheiros(as) titulares e suplentes para a   23ª 
reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR . 
Dia: 07 de dezembro de 2.021 - terça feira
Horário: das 14h30 às 16h00
Local: por de videoconferência
 Expediente: 
1. Justifi cativas de ausências;
2. Aprovação da 22ª ata de reunião de 05 de outubro de 2.021
3. Informativo dos Conselheiros; 
  Ordem do Dia: 
1. Aprovação do calendário de reuniões para 2.022;
2. Apresentação dos trabalhos da Comissão Técnica do Plano de Desenvolvimento 
Turístico
 Obs.:  Na impossibilidade de participação, por favor enviar antecipadamente por email 
a justifi cativa conforme prevê o Regimento Interno, capitulo II, Artigo 2º, inciso XIII. 
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 VANDERLEI COSTA E SILVA 

 Presidente 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo:  PMC.2020.00046437-23
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão Eletrônico 231/2021
 Objeto:  Registro de Preços de mobiliários.

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 
das empresas: 
-  MADELIDER COMERCIAL EIRELI. .com fulcro na Ata de Registro de Preços 
nº 512/2021, no valor de R$ 239.250,00 (duzentos e trinta e nove mil duzentos e 
cinquenta reais);
-  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA.  com fulcro na Ata de 
Registro de Preços nº 542/2021, no valor de R$ 382.175,00 (trezentos e oitenta e dois 
mil cento e setenta e cinco reais);
-  ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME.  com fulcro na Ata de Registro de Pre-
ços nº 543/2021, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais);
-  ANDRÉ PANINI ALBISSU - EPP  com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 
544/2021, no valor de R$ 1.281.980,00 (um milhão duzentos e oitenta e um mil no-
vecentos e oitenta reais);
-  ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA  com fulcro na Ata de Registro de Pre-
ços nº 545/2021, no valor de R$ 138.299,00 (cento e trinta e oito mil duzentos e 
noventa e nove reais); e
-  GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME  com fulcro na Ata de Registro de 
Preços nº 546/2021, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Publique-se na forma da Lei. 
Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº PMC. 2021.00027235-17
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Objeto :Registro de Preços - Fornecimento de feijão carioca, feijão preto e lentilha

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa em 
favor da empresa: 
- SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA,  com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 
427/2021, no valor de R$ 30.450,00 (trinta mil quatrocentos e cinquenta reais).

Publique-se na forma da Lei.
Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº PMC. 2021.00025234-11
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Objeto :Registro de Preços - Fornecimento de vinagre de maçã

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa em 
favor da empresa: 
- SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA,  com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 
364/2021, no valor de R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais).

Publique-se na forma da Lei.
Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº PMC. 2020.00045105-02
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Objeto : Registro de Preços - Fornecimento de mistura para torta salgada isenta de 
glúten e bolo isento de glúten e lactose

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa em 
favor da empresa: 
- BRAVEN FOODS LTDA,  com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 194/2021, no 
valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Publique-se na forma da Lei.
Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº  PMC.2020.00038099-38
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação 
 Objeto : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serra-
lheira nos prédios próprios e alugados da SME (Prorrogação contratual - 24 meses).

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como das justifi cativas já 
apresentadas por esta Secretaria e do parecer (4712632) do senhor Procurador Mu-
nicipal do Núcleo de Educação que indicam a necessidade da referida prorrogação 
aliada às recomendações da Secretaria Municipal de Justiça (4721471) e entendendo 
já demonstrada nos autos a vantajosidade para a Administração, e com a competência 
conferida pelo Decreto Municipal 18.099/2013,  AUTORIZO: 

1. A prorrogação do contrato 004/21 celebrado entre o Município de Campinas e a 
empresa  ZAMBRA MULTISERVICOS LTDA - EPP , pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses a partir de 29/01//2022; e

2. A despesa decorrente no valor de R$ 4.480.000,00 (quatro milhões e quatrocentos 
e oitenta mil reais) sem onerar o presente exercício, conforme aprovado pelo Comitê 
Gestor (4754948).

Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. Ao Núcleo de Formalização de Ajustes / PLC para a devida formalização;
2. à Secretaria de Educação para as demais providências e acompanhamento. 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº PMC. 2020.00052993-84
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 327/2020 - Eletrônico
 Objeto:  Registro de Preços de brinquedos para playground inclusivo.

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, AUTORIZO  a despesa em 
favor das empresas:
 - HMM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI  com fulcro na Ata de Registro 
de Preços nº 102/2021, no valor de R$ 1.132.461,00 (um milhão cento e trinta e dois 
mil quatrocentos e sessenta e um reais).

Publique-se na forma da Lei.
Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos. 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
DE DESPESAS   

  Processo Administrativo: FUMEC.2021.00001214-63.  Interessada: Fundação Mu-
nicipal para Educação Comunitária - FUMEC.  Tomada de Preços nº 02/2021. Ob-
jeto:  Contratação de serviço técnico especializado para avaliação de conformidade 
de projetos executivos estruturais de light steel frame e análise de compatibilização 
com os projetos arquitetônico e complementares, para obra de construção do prédio 
anexo ao CASI (Centro de Ação Social Integrado) - Jd. Campo Belo - Campinas/SP, 
conforme Edital e seus Anexos.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo
recursos e em observância ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações, RESOLVO:
1.  HOMOLOGAR  a Tomada de Preços nº  02/2021 , referente ao objeto em epígrafe.
 2. ADJUDICAR seu objeto à empresa   FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM 
CONSTRUÇÕES LTDA,   CNPJ   26.480.545/0001-36,   bem como AUTORIZO a 
despesa em seu favor, no valor global de R$  67.750,00   (sessenta e sete mil, setecen-
tos e cinquenta reais) , devendo onerar o presente exercício no valor de  R$ 33.875,00 
(trinta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais) e o restante onerar o exercício 
subsequente,  sob a dotação orçamentária n°:  60404.12.366.1020.1135.4.4.90.51 FR 
01.220.000.  
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. À Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de
Informação Municipal - SIM.
2. À Procuradoria Jurídica para lavratura do Termo de Contrato.
3. Ao Setor de Gestão de Contratos para as demais providências
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 111/2021   
 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,

 RESOLVE: 

Art 1º Prorrogar a cessão da servidora Dulcelena Honório Diogo, matrícula 1260, 
para prestar de serviços junto à 380ª Zona Eleitoral de Campinas, pelo período de 
01/01/2022 a 31/12/2022, sem prejuízos de seus vencimentos e sem prejuízo das de-
mais vantagens do seu cargo.
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 112/2021   
 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,

 RESOLVE: 

Art 1º Prorrogar a cessão da servidora Evanir de Fátima de Oliveira, matrícula 10248, 
para prestar de serviços junto à 380ª Zona Eleitoral de Campinas, pelo período de 
01/01/2022 a 31/12/2022, sem prejuízos de seus vencimentos e sem prejuízo das de-
mais vantagens do seu cargo. 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 113/2021   
 O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições do seu cargo,

 RESOLVE: 

Art 1º Prorrogar a cessão da servidora Suely Canavezzi Scandoleiro, matrícula 10173, 
para prestar de serviços junto à 380ª Zona Eleitoral de Campinas, pelo período de 
01/01/2022 a 31/12/2022, sem prejuízos de seus vencimentos e sem prejuízo das de-
mais vantagens do seu cargo.
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 JOSÉ TADEU JORGE 

 Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/11/2021 DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   

 Ao décimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, realizou-se a 
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esportes e Lazer no auditório do Pla-
netário do Parque Portugal, conforme convocação prévia publicada no D.O.M. em 
16/11/2021, para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) Informações Gerais; 2) Cen-
tro de Treinamento Olímpico (Skate); 3) Reformas de Espaços Públicos Esportivos; 
4) Retomada das Atividades Esportivas e Eventos; 5) Lei de Eventos; 6) Andamento 
das alterações das Leis de criação do FADA e do FIEC e; 7) Data da terceira reunião 
(em 2022).
Estiveram presentes os conselheiros Fernando Lourenço Vanin, presidindo a reunião, 
Ângelo Diniz, Eduardo Roberto Antonelli de Moraes, José Ribeiro do Prado Neto, 
Adilson Momente, Edemilton Rodrigues da Rocha, Beatriz Leme Passos Carvalho, 
Bruno Roberto Macedo, Marlene Felipe Celiberto, Aparecido Edgar Diniz, Felipe 
Gonçalves da Silva, Noemi Silvana Prates de Oliveira, Gilberto Manoel de Almeida, 
Jonas Souza e Silva, Jivaldo de Jesus Santos, Ana Cristina Consoli, bem como o ser-
vidor da SMEL Israel Blazutti, secretariando a reunião.
Dando início aos trabalhos, o presidente agradeceu a presença de todos e falou breve-
mente sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela SMEL após a retomada 
das atividades dentro a atual situação pandêmica e explicou quais itens seriam abor-
dados na reunião.
Passando ao segundo item da pauta, esclareceu o atual andamento do processo que tra-
ta da construção do centro de treinamento de skate dentro do Centro Esportivo de Alto 
Rendimento - CEAR, dos recursos que serão destinados à sua implantação e do seu 
gerenciamento futuro pela Confederação Brasileira de Skate. Aproveitando o tema, 
falou do interesse da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos em trazer para 
o município um centro de treinamento e que as primeiras tratativas já ocorreram com a 
administração municipal, existindo também o mesmo interesse por parte da Federação 
Paulista de Natação. Da mesma forma, posicionou os conselheiros sobre o andamento 
para implantação do ginásio de badminton no CEAR.
Entrando no terceiro item da pauta, falou sobre o andamento das reformas e melhorias 
que estão ocorrendo nos diversos equipamentos esportivos gerenciados pela SMEL, 
explicando o que está sendo realizado em cada um e também relacionando os próxi-
mos equipamentos que passarão por reformas, a fi m de poder receber a população de 
forma segura e adequada. Enalteceu o apoio e parceria dos demais órgãos da admi-
nistração e da SANASA na concretização das reformas. Falou sobre a intenção de 
adequar a piscina da praça de esportes Pompeo de Vitto para receber aquecimento, 
possibilitando dessa maneira, a continuidade das atividades esportivas aquáticas du-
rante o período de inverno. Posicionou os conselheiros sobre os recursos provenientes 
de emendas parlamentares e que a SMEL está providenciando todos os trâmites admi-
nistrativos necessários para sua correta utilização.
No quarto item da pauta, o presidente falou sobre o processo de retomada das ativida-
des esportivas no município na atual fase da pandemia de Covid-19, respeitando nas 
novas orientações da DEVISA, bem como a manutenção dos protocolos de higiene e 
segurança. Explicou como ocorreu a Corrida da Lua, o primeiro grande evento espor-
tivo nessa retomada, e quais os protocolos que foram seguidos para evitar a possibili-
dade de contágio entre os participantes.
Sobre o quinto item da pauta, falou sobre a criação da lei de eventos, ideia surgida 
inicialmente no conselho de turismo para atender a demanda gastronômica e hoteleira, 
mas que se mostrou viável para quaisquer eventos realizados no município. Atual-
mente o projeto de lei está em tramitação na Câmara dos Vereadores para aprovação 
e visa desburocratizar os trâmites necessários para a obtenção dos alvarás necessários 
para realização de eventos. Aproveitou para falar sobre a discussão da criação de uma 
taxa única para uso do solo público, sendo o valor variável de acordo com o tamanho 
do evento. Da mesma forma, falou sobre a intenção da implantação de um portal de 
eventos, onde empresas da área terão acesso às informações necessárias para realiza-
ção de eventos em Campinas e também poderão informar quais as suas intenções e 
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necessidades.
No próximo item da pauta, os conselheiros foram atualizados sobre o atual andamento 
dos projetos de lei para alteração da Lei Municipal nº 4.334/1973 (criação do FADA) 
e Lei Municipal nº 12.352/2005 (criação do FIEC). Os projetos de lei foram analisa-
dos pela Secretaria Municipal de Justiça e encaminhados para a Câmara Municipal 
de Vereadores para análise e discussão, com vista à sua aprovação. Informou que as 
alterações visam atualizar as leis para a atual necessidade da SMEL e a atual realidade 
do esporte.
Finalizando a pauta, foi acordado que as próximas reuniões ocorrerão de forma re-
mota, facilitando assim a participação de todos os conselheiros sem a necessidade de 
deslocamento do seu local de trabalho. Ficou decidido que próxima reunião ordinária 
será no dia 17/02/2022 às 09h00. Para facilitar os trabalhos, todos os membros do 
conselho deverão ter acesso ao SEI - Sistema de Eletrônico de Informação, ferramenta 
por onde será disponibilizada as atas das reuniões para assinatura.
Encerrada a pauta, o conselheiro Adilson Momente pediu a palavra para parabenizar 
a SMEL e a administração municipal como um todo, pelos trabalhos que estão sendo 
realizados. Falou sobre a importância da participação dos conselheiros nas reuniões e 
sobre a próxima eleição do Fórum Permanente de Esportes e Lazer, da qual é o atual 
presidente, onde serão eleitos os novos conselheiros que integrarão o CMEL pela so-
ciedade civil, em substituição aos conselheiros com mandado vigente até 31/12/2021.
Nada mais havendo, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu Israel Bla-
zutti, lavrei a presente ATA, que será inserida em processo eletrônico e disponibilizada 
para assinada através do SEI.
 

 Campinas, 26 de novembro de 2021 
 FERNANDO VANIN 

 Presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
   Protocolado administrativo n.   º PMC.20  20.00049547-29 
  Interessado   : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
  Assunto   : Prorrogação do Termo de Contrato nº 135/2020

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e no disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, observando o Decreto Municipal 
nº 21.719/21, AUTORIZO, a despesa no valor total de 2.100.000,00 (dois milhões e 
cem mil reais) a favor da empresa, SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água 
e Saneamento S/A. 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 FERNANDO LOURENÇO VANIN 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF   

  Protocolo nº:  2017/10/10126
 Data:  20/03/2017
 Interessado:  Extramix Concreto Ltda.
 IM:  191.315-8
 CNPJ:  11.517.262/0003-06
 Assunto:  Solicitação de ampliação do prazo de concessão de incentivos fi scais e pres-
tação de contas 2015 e 2016 - Lei Municipal nº 12.471/2006.

 DECISÃO 

Não conheço os pedidos de ampliação do prazo de concessão de incentivos fi scais 
cumulado com a prestação de contas dos exercícios 2015 e 2016, por sua intempestivi-
dade, no art. 11° da Lei Municipal n° 12.471/2006 e o que estabelecia o art. 22°,  caput  
do Decreto Municipal n° 16.647/2009, uma vez que, o prazo fi nal para o exercício do 
direito a ampliação do prazo de concessão dos incentivos fi scais e apresentação das 
prestações de contas do exercício 2015 ocorreu em 31/01/2017, sendo assim, a data 
de início de concessão, nos termos do art. 12° da Lei n° 12.471/2006 foi estabelecido 
na decisão concessiva publicada no DOM em 28/09/2011, como sendo a partir de 
1/05/2011. Cancelo, de ofício, os incentivos fi scais, a partir de 1/01/2015, diante da 
não apresentação dos documentos necessários à análise das prestações de contas no 
prazo estabelecido no art. 22° do Decreto Municipal n° 16.647/2009.

 Protocolo:  2010/10/37107
 Data:  30/09/2010
 Interessado:  Venturus Centro de Inovação Tecnológica
 IM:  125.497-9
 CNPJ:  96.499.728/0001-89

 Assunto : Incentivos Fiscais - Lei Municipal nº 12.653/2006.
 DECISÃO 
Nos termos do que estabelecia o art. 16 da Lei Municipal nº 12.653/2006, cancelo, de 
ofício, os incentivos fi scais a partir de 1/10/2012, diante da não apresentação da pres-
tação de contas referente ao 2º ciclo (1/10/2012 a 30/09/2014), tal qual determinava o 
art. 15 da Lei Municipal nº 12.653/2006. 
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIDO 

 Secretário Municipal de Finanças 

 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 10/2021 
 Dispõe sobre a Instrução e Procedimentos para as Avaliações de Imóveis 
Urbanos, de que trata o art. 10 da Instrução Normativa SMF nº 08/2021, 

de 23 de novembro de 2021. 
  O Secretário Municipal de Finanças , no uso de suas atribuições legais e,
Considerando as disposições da Instrução Normativa SMF nº 08/2021, de 23 de no-
vembro de 2021, que regulamenta os procedimentos para aplicação das disposições 
dos §§ 2º, 3º e 4º do artigo 16-A da Lei nº 11.111,de 26 de dezembro de 2001, que 
“dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana - IPTU, e dá 
outras providências.”;
Considerando que normas complementares sobre avaliações de imóveis urbanos po-
derão ser editadas para uniformizar a metodologia de cálculo, as pesquisas, o trata-
mento dos dados e o grau de fundamentação, as orientações para os casos especiais e 
demais especifi cações técnicas a serem utilizadas na elaboração do laudo de avaliação 
de imóveis urbanos, conforme dispõe o art. 10 da referida Instrução Normativa,

 EXPEDE A SEGUINTE INSTRUÇÃO NORMATIVA: 
Art. 1º. Os processos administrativos que contenham pedido de alteração do valor 
venal unitário do metro quadrado de terreno com fundamento nas disposições dos 
§§ 2º, 3º e 4º do art. 16-A da Lei Municipal nº 11.111, de 26 de dezembro de 2001, 
deverão ser instruídos com observância às disposições da Instrução Normativa/SMF 
nº 08/2021, de 23 de novembro de 2021 em conjunto com o disposto nesta Instrução 
Normativa.
Art. 2º. A defi nição da metodologia de cálculo, das pesquisas de mercado, do trata-
mento dos dados e do grau de fundamentação, com as orientações para os casos espe-
ciais e demais especifi cações técnicas que deverão ser consideradas na elaboração do 
laudo técnico, constam do Anexo desta Instrução Normativa.
Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 AURÍLIO SERGIO COSTA CAIADO 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS   

ANEXO 

INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS
 

Os laudos técnicos de avaliação imobiliária relacionados ao § 4º do art.16-A da Lei Municipal nº 11.111, de
26 de dezembro de 2001, obedecerão aos seguintes critérios:

1 VISTORIA DO IMÓVEL AVALIANDO

A vistoria do bem avaliando será necessária para registrar suas características físicas e outros aspectos re-
levantes à formação do seu valor. Quando não for possível o acesso ao interior do imóvel, o motivo deve ser
justificado no laudo de avaliação.

A vistoria deve ser complementada com a investigação da vizinhança e da adequação do bem ao segmento
de mercado com identificação de circunstâncias atípicas, valorizantes ou desvalorizantes.

1.1 Caracterização do terreno

a) Localização - situação no contexto urbano e via pública com indicação de limites e divisas, definidas de
acordo com a posição do observador, a qual deve ser obrigatoriamente explicitada;
b) Aspectos físicos - dimensões, forma, topografia, consistência do solo;
c) Infraestrutura urbana disponível;
d) Equipamento comunitário disponível;
e) Utilização atual e vocação, em confronto com as restrições físicas e legais quanto à ocupação e ao apro-
veitamento;
f) Outras situações relevantes.

1.2 Caracterização da região

a) Aspectos econômicos: análise das condições socioeconômicas, quando relevantes para o mercado;
b) Aspectos físicos: relevo e consistência do solo;
c) Localização: situação no contexto urbano, com indicação das principais vias e polos de influência da regi-
ão;
d) Uso e ocupação do solo: vocação existente e indicação da lei de zoneamento que rege o uso e ocupação
do solo;
e) Infraestrutura urbana: pavimentação, redes de água, de esgoto, de energia elétrica, de gás canalizado,
de telefone iluminação pública, sistema de transporte coletivo, coleta de lixo, cabeamento para transmissão
de dados, comunicação e televisão, águas pluviais, etc.;
f) Atividades existentes no entorno: comércio, indústria e serviços;
g) Equipamento comunitário e de serviços à população: segurança, educação, saúde, cultura, lazer, templos
religiosos etc.;

2 DIAGNÓSTICO DE MERCADO

Deve-se analisar sucintamente o comportamento do segmento de mercado ao qual pertence o imóvel a ser
avaliado.

3 METODOLOGIA DE CÁLCULO

A metodologia aplicável à avaliação de bens, seus frutos e direitos dependem basicamente:
• Da natureza do bem avaliando;
• Da finalidade da avaliação (explicitada no laudo junto ao valor encontrado);
• Da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado;
• Do prazo para sua execução.

Os laudos apresentados deverão utilizar o método comparativo direto de dados de mercado, podendo ser o
tratamento por fatores ou o tratamento científico (inferência estatística).

O tratamento por fatores utiliza a homogeneização dos valores das amostras de mercado com base em fa-
tores e critérios, fundamentados por estudos e análise estatística dos resultados.

O tratamento baseado em regressão linear (inferência estatística) utiliza a metodologia científica, que induz
a um modelo validado para o comportamento do mercado.

3.1 Método comparativo direto de dados de mercado

Analisa elementos semelhantes ou assemelhados ao avaliando, com objetivo de encontrar a tendência de
formação de seus preços.

A homogeneização das características dos dados deve ser efetuada com o uso de procedimentos, dentre os
quais se destacam o tratamento por fatores e a inferência estatística.

3.1.1 Pesquisa de dados

Principal etapa do processo avaliatório e compreende o planejamento da pesquisa, a coleta de dados e vis-
toria de dados amostrais.

3.1.2 Planejamento da pesquisa

O planejamento da pesquisa define a abrangência da amostragem, quantitativa e qualitativa, e a forma de
sua coleta e compilação, com utilização de fichas, planilhas, roteiro de entrevistas, entre outros.

Caracteriza e delimita a região na qual o bem avaliando está inserido, para a obtenção de uma amostra re-
presentativa de dados de mercado a ele semelhantes.

3.1.3 Coleta de dados

Obtenção de dados e informações confiáveis de ofertas e preferencialmente de negociações realizadas,
contemporâneos à data de referência, com suas principais características físicas, econômicas e de localiza-
ção e investigação do mercado.

É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado e com atributos comparáveis aos
do bem avaliando.

Serão considerados semelhantes elementos que:

a) Estejam na mesma região e em condições econômico-mercadológicas equivalentes às do bem avaliando;
b) Constituam amostra onde o bem avaliando fique o mais próximo possível do centroide amostral;
c) Sejam do mesmo tipo (terrenos, glebas, etc.);
d) Em relação ao bem avaliando, sempre que possível, tenham dimensões compatíveis;
Além destas condições de semelhança, observar que:
e) As referências de valor sejam buscadas em fontes diversas e, quando repetidas, as informações devem
ser cruzadas e averiguadas para utilização da mais confiável;
f) As fontes de informação estejam identificadas, de forma a possibilitar a confirmação das mesmas: site
(link), anunciante, código do anúncio do imóvel, tipo do imóvel, área de terreno, preço/valor, data e outros. 
g) No caso de insuficiência de dados semelhantes, possam ser coletados outros de condições distintas para
estudos ou fundamentações complementares;
h) Nos preços ofertados sejam consideradas eventuais superestimativas, sempre que possível quantificadas
pelo confronto com dados de transações;
i) Os dados referentes às ofertas contemplem, sempre que possível, o tempo de exposição no mercado.
j) Não serão admitidos como dados de mercado opiniões, mesmo que emitidas por agentes do mercado
imobiliário.

3.1.4 Vistoria dos elementos amostrais

É condição mínima a vistoria externa dos elementos comparativos.
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3.1.5 Tratamento de Dados

A verificação da representatividade da amostra em relação ao avaliando pode ser feita pela sumarização
das informações na forma de gráficos ou tabelas. Nesta etapa, verificam-se o equilíbrio da amostra e a in-
serção das variáveis-chave do bem avaliando dentro do intervalo amostral.

A exclusão prévia de elementos amostrais deve ser justificada.

Caso seja constatado que o tempo de exposição de algum dado comparativo seja longo, esta característica
deve ser corrigida pela aplicação de fator redutor ao preço ofertado, adicional ao fator oferta.

No tratamento dos dados podem ser utilizadas as ferramentas analíticas, “tratamento por fatores” e “inferên-
cia estatística”, a serem adotadas em função da qualidade e da quantidade de dados e informações disponí-
veis.

Na aplicação do método comparativo direto para a obtenção do valor de mercado, é recomendável o trata-
mento por fatores em amostras homogêneas no qual são observadas as condições de semelhança defini-
das na coleta de dados. Para amostras heterogêneas é recomendável a utilização de inferência estatística,
desde que as diferenças sejam devidamente consideradas, inclusive quanto a eventuais interações.

Em qualquer tratamento adotado, o poder de predição do modelo deve ser verificado a partir do gráfico de
preços observados na abscissa  versus  valores estimados pelo modelo na ordenada, devendo apresentar
pontos próximos da bissetriz do primeiro quadrante.

Outras ferramentas, quando aplicadas, devem ser devidamente justificadas, com apresentação dos princí-
pios básicos e interpretação dos modelos adotados.

4 TRATAMENTO POR FATORES

No tratamento por fatores, devem ser utilizados os elementos amostrais mais semelhantes possíveis ao
avaliando, em todas as suas características, cujas diferenças perante o mesmo, para mais ou para menos,
são levadas em conta. É admitida a priori a existência de relações fixas entre as diferenças dos atributos es-
pecíficos e os respectivos preços. Os fatores devem ser aplicados sempre ao valor original do elemento
comparativo na forma de somatório. No valor original do elemento devem ser considerados, quando aplicá-
veis:

• A elasticidade de preços representada pelo fator oferta.
•  A transformação de preços à vista e a prazo.

O conjunto de fatores aplicado a cada elemento amostral será considerado homogeneizante quando, após a
aplicação dos respectivos ajustes, verificar-se que o conjunto de novos valores homogeneizados apresenta
menor coeficiente de variação dos dados que o conjunto original, devendo refletir, em termos relativos, o
comportamento do mercado, numa determinada abrangência espacial e temporal, com a consideração de:

• Localização;
• Fatores de forma (testada, profundidade, terrenos populares). 

4.1 Fator oferta

A superestimativa dos dados de oferta (elasticidade dos negócios) deverá ser descontada do valor total pela
aplicação do fator médio observado no mercado. Na impossibilidade da sua determinação, pode ser aplica-
do o fator 0,9 (desconto de 10% sobre o preço original pedido). Todos os demais fatores devem ser conside-
rados após a aplicação do fator oferta.

4.2 Fator localização

Para a transposição da parcela do valor referente ao terreno de um local para outro, deverá ser empregada
a relação entre os valores dos lançamentos fiscais, obtidos da Planta de Valores Genéricos editada pela
Prefeitura Municipal. 

Deverão ser evitadas amostras de mercado com índices fiscais aquém da metade ou além do dobro do índi-
ce fiscal do avaliando. 

Os fatores referentes à localização devem incidir exclusivamente na parcela do valor do comparativo cor-
respondente ao terreno.

4.3 Fatores aplicáveis ao valor de terrenos

As fórmulas dos fatores, previstas neste termo, estão relacionadas com o tratamento da pesquisa de merca-
do, ou seja, na condição de transportar os valores estimados para a situação paradigma.

4.3.1 Fatores profundidade e testada

As influências de profundidade e testada podem ser calculadas pelos seguintes fatores:

a ) Profundidade: função exponencial da proporção entre a profundidade equivalente (Pe) e as profundi-
dades limites indicadas para as zonas (Pmi e Pma).

• Entre Pmi e Pma admite-se que o fator profundidade Cp é igual a 1,00

• Se a profundidade equivalente (Pe) for inferior à mínima e estiver acima da metade da mesma (1/2
Pmi < Pe < Pmi), deverá ser empregada a seguinte fórmula:

Cp = (Pmi / Pe ) p

• Para Pe inferior a ½ Pmi adota-se:

Cp = (2) p

• Se a profundidade equivalente for superior à máxima até o triplo da mesma (Pma < Pe < 3Pma), a
fórmula a ser empregada é a seguinte:

Cp =1/ [(Pma /Pe) + {[1-( Pma /Pe )] . (Pma / Pe) p  }]

• Para Pe superior a 3 Pma, adota-se na fórmula acima Pe = 3 Pma

b ) Testada: função exponencial da proporção entre a frente projetada (Fp) e a de referência (Fr), pela se-
guinte expressão:

Cf = (Fr / Fp) f , dentro dos limites: Fr / 2 < Fp < 2Fr

Os intervalos dos expoentes p e f, os limites de influência por profundidade e frente, bem como os ajustes
decorrentes de áreas, estabelecidos para cada zona, estão resumidos nas Tabelas 4.3A.

4.3.2 Fator Terrenos Populares

Em zona popular (1a zona) aplica-se somente o fator área, utilizado dentro dos limites de áreas previstos,
sem aplicação dos fatores testada e profundidade, pela seguinte fórmula:

Ca = (A/125) 0,20 , onde A = área do comparativo

A influência da área em outras zonas, se utilizada, deve ser fundamentada.

Fatores aplicáveis às expressões previstas em 4.4

Nota: Os terrenos devem ser avaliados levando-se em consideração as várias possibilidades de aproveita-
mento, através de desmembramento de lotes ou remembramento, no caso de pertencerem ao mesmo pro-
prietário.

TABELA 4.3A - Resumo dos fatores de ajuste e respectivos intervalos

Zona 

Frente
de Refe-
rência:
Fr (m)

Prof.
Mínima:
Pmi (m)

Prof.
Máxima:
Pma (m)

Expoen-
te do fa-
tor fren-

te: f

Expoente
do fator
profundi-
dade: p

Coeficien-
te de

área: Ca

Área de
referência
do Lote

(m²)

Intervalo ca-
racterísitco de

áreas (m²)

1ª
zona 5 15 30 Não se

aplica
Não se
aplica Item 4.3.2 125 100 - 400

2ª
zona 10 25 40 0,20 0,50 Não se

aplica 250 200 - 500

3ª
zona 15 30 60 0,15 0,50 Não se

aplica 600 400 – 1.000

Observações: Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área. Para estes
casos, recomenda-se a utilização do método comparativo direto de mercado por inferência estatística (capí-
tulo 5).

4.4 Aplicação dos fatores

Na aplicação dos fatores, devem ser observados os seguintes princípios e expressões:

1 As fórmulas dos fatores, previstos nesta instrução, devem ser aplicadas na forma de somatório, após a
consideração do fator oferta, conforme fórmulas abaixo:

a ) Na homogeneização (tratamento dos dados da pesquisa): ajustar os dados da pesquisa à situação
paradigma:

Vu= Vo x {1+ [(F1-1)+ (F2 -1) +(F3-1) ...+ (Fn -1)]}

b ) Na avaliação (determinar o Valor do Terreno Avaliando): ajustar o valor médio obtido na situação pa-
radigma para as condições do avaliando:

Vt = Vu / {1+ [(F1-1)+ (F2 -1) +(F3-1) ...+ (Fn -1)]} x At

Onde:
Vu= Valor Básico unitário (estimado na situação paradigma, após ajuste por fatores).
Vo = Valor de Oferta (ou preço observado)
VT = Valor do Terreno (deduzido após a incidência de seus respectivos fatores em relação à situação
paradigma) .
At = Área do terreno
F1, F2,  F3,..Fn= Fatores ou Coeficientes de Testada (Cf), de Profundidade (Cp), Localização (FL),
etc.....

2 São considerados discrepantes elementos cujos valores unitários, em relação ao valor médio amostral,
extrapolem a sua metade ou dobro. Não obstante, recomenda-se que esses sejam descartados caso a
discrepância persista após a aplicação dos fatores mais representativos como localização para terrenos,
desde que validados preliminarmente, conforme item 4 abaixo.

3 Não podem existir erros de especificação no tratamento por fatores, isto é, todas as características im-
portantes que denotem heterogeneidade entre os dados analisados devem estar incorporadas e nenhu-
ma característica irrelevante pode estar presente no tratamento.

4 Os fatores obrigatórios apresentados (localização, área, testada e profundidade) devem ser testados,
nas tipologias pertinentes, e verificadas suas condições de serem homogeneizantes, comprovadas atra-
vés da redução de coeficiente de variação. O modelo que melhor representa o comportamento de mer-
cado não é, necessariamente, o que possui o menor coeficiente de variação. O fator que, de “per si”, in-
dicar a heterogeneização da amostra, só deve ser eliminado na aplicação conjunta de todos os fatores.

5 Somente após a validação do conjunto de fatores, deve ser realizado o saneamento dos dados homoge-
neizados, por meio dos seguintes procedimentos:

a ) Calcula-se a média dos valores unitários homogeneizados;

b ) Adota-se como intervalo de elementos homogêneos, aquele definido entre os limites de 30%, para
mais ou para menos, do respectivo valor médio;

c )  Se todos os elementos estiverem contidos dentro desse intervalo, adota-se essa média como re-
presentativa do valor unitário de mercado;

d )  Caso contrário, procura-se o elemento que, em módulo, esteja mais afastado da média, sendo o
mesmo excluído da amostra. Após a exclusão, procede-se como em a) e b), definindo-se novos limi-
tes;

e ) Se elementos anteriormente excluídos passarem a estar dentro dos novos limites devem ser rein-
cluídos;

f ) Este processo deve ser reiterado até que todos os dados atendam o intervalo de +/- 30% em torno
da última média;

g ) Se houver coincidência de mais de um elemento a ser excluído na etapa d), deve-se excluir apenas
um, devidamente justificado;

Não são considerados elementos semelhantes ao avaliando aqueles cujos valores unitários, após a aplica-
ção do conjunto de fatores, resultem numa amplitude de homogeneização aquém da metade ou além do
dobro do valor original de transação (descontada a incidência do fator oferta quando couber). 

4.5 Procedimento específico

4.5.1 Avaliação de terrenos em zonas de incorporações

Em princípio, só devem ser utilizados como elementos comparáveis os diretamente incorporáveis. Se esta
condição não for atendida, estudar a relação entre valores unitários dos terrenos incorporáveis com:

- Terrenos passíveis de incorporações por agrupamento com lotes contíguos
- Terrenos que não permitem incorporações

Os valores unitários são homogeneizados em função da localização. A influência de áreas acima dos limites
previstos na Tabela 4.3A deve ser estudada a parte.

4.6 Apresentação do valor final do imóvel

É permitido arredondar o valor final, desde que o ajuste final não varie mais de 1% do valor estimado. Deve
ser citada nessa apresentação a finalidade e a data de referência.

4.7 Campo de arbítrio

O campo de arbítrio é o intervalo com amplitude de até 15%, para mais e para menos, em torno da estimati-
va de tendência central utilizada na avaliação (por exemplo, a média). O avaliador pode utilizar o campo de
arbítrio da avaliação, desde que devidamente fundamentado pela existência de características relevantes do
avaliando, não contempladas no tratamento dos elementos amostrais.

O campo de arbítrio não se confunde com o intervalo de confiança de 80% calculado para definir o grau de
precisão da estimativa.

Para o cálculo do ajuste dentro do campo de arbítrio, de características contempladas na instrução (área,
testada, profundidade, esquina, topografia e consistência), recomenda-se a observação dos percentuais cal-
culados pelos respectivos fatores.

5 INFERÊNCIA ESTATÍSTICA: MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR

5.1 Introdução
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A técnica mais utilizada quando se deseja estudar o comportamento de uma variável dependente em rela-
ção a outras que são responsáveis pela variabilidade observada nos preços é a análise de regressão.

No modelo linear, para representar o mercado, a variável dependente é expressa por uma combinação line-
ar das variáveis independentes, em escala original ou transformadas, e respectivas estimativas dos parâme-
tros populacionais, acrescida de erro aleatório, oriundo de:

efeitos de variáveis não detectadas e de variáveis irrelevantes não incluídas no modelo;
imperfeições acidentais de observação ou de medida;
variações do comportamento humano, como habilidades diversas de negociação, desejos, necessi-
dades, compulsões, caprichos, ansiedades, diferenças de poder aquisitivo, diferenças culturais, en-
tre outros

Com base em uma amostra extraída do mercado, os parâmetros populacionais são estimados por inferência
estatística.

Na modelagem devem ser expostas as hipóteses relativas aos comportamentos das variáveis dependentes
e independentes, com base no conhecimento que o avaliador tem a respeito do mercado, quando serão for-
muladas as hipóteses nulas e alternativa para cada parâmetro.
5.2 Pressupostos básicos

Ressalta-se a necessidade, quando se usam modelos de regressão, de observar os seus pressupostos
básicos, apresentados a seguir, principalmente no que concerne à sua especificação, normalidade, homoce-
dasticidadede, não-multicolinearidade, não-autocorrelação, independência e inexistência de pontos atípicos,
com o objetivo de obter avaliações não tendenciosas, eficientes e consistentes, em especial as seguintes:

a) para evitar a micronumerosidade, o número mínimo de dados efetivamente utilizados (n) no modelo
deve obedecer aos seguintes critérios, com respeito ao número de variáveis independentes (k):

n  3 (k + 1)
para n  30, ni  3
para 30 < n  100, ni  10% n
para n > 100, ni  10

onde:

ni é o número de dados de mesma característica, no caso de utilização de variáveis dicotômicas e variáveis
qualitativas expressas por códigos alocados ou códigos ajustados; recomenda-se que as características es-
pecíficas do imóvel avaliando estejam contempladas na amostra utilizada em número representativo de da-
dos de mercado;

b)  atentar  para o equilíbrio da amostra, com dados bem distribuídos para cada variável  no intervalo
amostral;

c) os erros são variáveis aleatórias com variância constante, ou seja, são homocedásticos;

d) os erros são variáveis aleatórias com distribuição normal;

e) os erros são não autocorrelacionados, isto é, são independentes sob a condição de normalidade;

f) o avaliador deve se empenhar para que as variáveis importantes estejam incorporadas no modelo – in-
clusive as decorrentes de interação – e as variáveis irrelevantes não estejam presentes;
(Para justificar o valor escolhido dentro do campo de arbítrio, o avaliador pode utilizar um modelo auxiliar
com a reintrodução de variáveis recusadas no teste da hipótese nula.)

g) em caso de correlação linear elevada entre quaisquer subconjuntos de variáveis independentes, isto
é, multicolinearidade, deve-se examinar a coerência das características do imóvel avaliando com a estru-
tura de multicolinearidade inferida, vedada a utilização do modelo em caso de incoerência;

h) não devem existir correlações evidentes entre o erro aleatório e as variáveis independentes do mode-
lo, ou seja, o gráfico de resíduos não deve sugerir evidências de regularidade estatística com respeito às
variáveis independentes;

i) possíveis pontos influenciantes, ou aglomerados deles, devem ser investigados e sua retirada fica con-
dicionada à apresentação de justificativas.

5.2.1 Verificação dos pressupostos do modelo

5.2.1.1 Linearidade

Recomenda-se a análise, primeiramente, do comportamento gráfico da variável dependente em relação a
cada variável independente, em escala original. Isto pode orientar o avaliador na transformação a adotar.
Existem formas estatísticas de se buscar a transformação mais adequada, como, por exemplo, os procedi-
mentos de Box e Cox.

As transformações utilizadas para linearizar o modelo devem, tanto quanto possível, refletir o comportamen-
to do mercado, com preferência pelas transformações mais simples de variáveis, que resultem em modelo
satisfatório.

Após as transformações realizadas, se houver, examina-se a linearidade do modelo, pela construção de
gráficos dos valores observados para a variável dependente versus cada variável independente, com as
respectivas transformações.

5.2.1.2 Normalidade

A verificação da normalidade pode ser realizada, entre outras, por uma das seguintes formas:

a) pelo exame de histograma dos resíduos amostrais padronizados, com o objetivo de verificar se sua forma
guarda semelhança com a da curva normal;

b) pela análise do gráfico de resíduos padronizados versus valores ajustados, que deve apresentar pontos
dispostos aleatoriamente, com a grande maioria situados no intervalo [ -2; +2 ].

c) pela comparação da frequência relativa dos resíduos amostrais padronizados nos intervalos de [ -1; +1 ],
[-1,64; +1,64 ] e [ -1,96; +1,96 ], com as probabilidades da distribuição normal padrão nos mesmos interva-
los, ou seja, 68 %, 90 % e 95 %;

d) pelo exame do gráfico dos resíduos ordenados padronizados versus quantis da distribuição normal pa-
dronizada, que deve se aproximar da bissetriz do primeiro quadrante;

e) pelos testes de aderência não-paramétricos, como, por exemplo, o qui-quadrado, o de Kolmogorov-Smir-
nov ajustado por Stephens e o de Jarque-Bera.

5.2.1.3  Homocedasticidade

A verificação da homocedasticidade pode ser feita, entre outros, por meio dos seguintes processos:

a) análise gráfica dos resíduos versus valores ajustados, que devem apresentar pontos dispostos
aleatoriamente, sem nenhum padrão definido;

b) pelos testes de Park e de White.

5.2.1.4  Verificação da autocorrelação

O exame da autocorrelação deve ser precedido pelo pré-ordenamento dos elementos amostrais, em relação
aos valores ajustados e, se for o caso, às variáveis independentes possivelmente causadoras do problema.

Sua verificação pode ser feita, entre outros procedimentos, pela análise do gráfico dos resíduos cotejados
com os valores ajustados, que deve apresentar pontos dispersos aleatoriamente, sem nenhum padrão defi-
nido.

5.2.1.5  Colinearidade ou multicolinearidade

Uma forte dependência linear entre duas ou mais variáveis independentes provoca degenerações no mode-
lo e limita a sua utilização. As variâncias das estimativas dos parâmetros podem ser muito grandes e acarre-

tar a aceitação da hipótese nula e a eliminação de variáveis fundamentais.

Para verificação da multicolinearidade deve-se, em primeiro lugar, analisar a matriz das correlações, que es-
pelha as dependências lineares de primeira ordem entre as variáveis independentes, com atenção especial
para resultados superiores a 0,80. Como também é possível ocorrer multicolinearidade, mesmo quando a
matriz de correlação apresenta coeficientes de valor baixo, recomenda-se, também, verificar o correlaciona-
mento de cada variável com subconjuntos de outras variáveis independentes, por meio de regressões auxili-
ares, como pela análise de variância por partes.

Para tratar dados na presença de multicolinearidade, é recomendável que sejam tomadas medidas correti-
vas, como a ampliação da amostra ou adoção de técnicas estatísticas mais avançadas, a exemplo do uso
de regressão de componentes principais.

Nos casos em que o imóvel avaliando segue os padrões estruturais do modelo, a existência de multicolinea-
ridade pode ser negligenciada.

5.2.1.6  Pontos influenciantes ou “outliers”

A existência desses pontos atípicos pode ser verificada pelo gráfico dos resíduos versus cada variável inde-
pendente, como também em relação aos valores ajustados, ou usando técnicas estatísticas mais avança-
das, como a estatística de Cook ou a distância de Mahalanobis para detectar pontos influenciantes.
5.3 Testes de significância

O nível  de significância máximo admitido nos demais testes estatísticos (aqueles não citados na Tabela
6.2A) não deve ser superior a 10 %.

A significância de subconjuntos de parâmetros, quando pertinente, pode ser testada pela análise da variân-
cia por partes.

5.4 Poder de explicação

Em uma mesma amostra, a explicação do modelo pode ser aferida pelo seu coeficiente de determinação.
Devido ao fato de que este coeficiente sempre cresce com o aumento do número de variáveis independen-
tes e não leva em conta o número de graus de liberdade perdidos a cada parâmetro estimado, deve-se con-
siderar o coeficiente de determinação ajustado.

5.5  Variáveis dicotômicas

Toda variável que possa assumir apenas dois valores deve ser tratada como variável dicotômica, vedada a
extrapolação ou interpolação nessa situação.

É usual a variável dicotômica assumir os valores 0 e 1.

5.6  Códigos alocados

Os critérios da construção dos códigos alocados devem ser explicitados, com a descrição necessária e sufi-
ciente de cada código adotado, de forma a permitir o claro enquadramento dos dados de mercado e do imó-
vel avaliando e assegurar que todos os elementos de mesma característica estejam agrupados no mesmo
item da escala.

A escala será composta por números naturais consecutivos em ordem crescente (1, 2, 3...), em função da
importância das características possíveis na formação do valor, com valor inicial igual a 1. Não é necessário
que a amostra contenha dados de mercado em cada uma das posições da escala construída.

Recomenda-se a utilização prévia da análise de agrupamento de dados para a construção dos códigos alo-
cados.

É vedada a extrapolação de variáveis expressas por códigos alocados.

5.7  Códigos ajustados

Admite-se que os códigos sejam extraídos da amostra por meio de modelo de regressão com a utilização de
variáveis dicotômicas, desde que haja pelo menos três dados por característica.

É vedada a extrapolação ou a interpolação de variáveis expressas por códigos ajustados.

5.8  Diferentes agrupamentos

No caso de utilização no mesmo modelo de regressão de diferentes agrupamentos (tipologia, mercados,
localização, usos etc.), recomenda-se verificar a independência entre os agrupamentos, entre as variáveis
utilizadas e possíveis interações entre elas.

5.9  Apresentação do modelo

A variável dependente no modelo de regressão deve ser apresentada no laudo na forma não transformada.

5.10 Avaliação intervalar

A avaliação intervalar tem como objetivo estabelecer, quando solicitado pelo contratante, um intervalo de
valores admissíveis em torno da estimativa de tendência central ou do valor arbitrado.

Quando for adotada a estimativa de tendência central, o intervalo de valores admissíveis deve estar li-
mitado simultaneamente:

a) ao intervalo de predição ou ao intervalo de confiança de 80 % para a estimativa de tendência central
(O intervalo de confiança será utilizado se o objetivo for estimar o valor de mercado. Se o objetivo for
estimar preços, utiliza-se o intervalo de predição).

b) ao campo de arbítrio ± 15%.

Quando for adotado o valor arbitrado, o intervalo de valores admissíveis deve estar limitado simultanea-
mente:

a) ao intervalo em torno do valor arbitrado com amplitude igual à do intervalo de predição ou ao inter-
valo de confiança de 80% para a estimativa de tendência central. O intervalo de confiança será utiliza-
do se o objetivo for estimar o valor de mercado. Se o objetivo for estimar preços, utiliza-se o intervalo
de predição.

b) ao campo de arbítrio de ± 15% em torno da estimativa de tendência central.

No caso de utilização do valor arbitrado, este fato deverá ser citado e não será calculada a probabilidade as-
sociada ao intervalo.

6 ESPECIFICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES

A especificação será estabelecida em razão do prazo demandado, das disponibilidades de dados de merca-
do, da natureza do bem avaliando, do tratamento a ser empregado, e dos recursos disponíveis.

Podem ser definidas quanto à fundamentação e/ou precisão.

A fundamentação de uma avaliação está relacionada tanto com o aprofundamento do trabalho avaliatório
quanto com as informações que possam ser extraídas do mercado e determina o empenho no trabalho.

A fundamentação das avaliações obedecerá à classificação prevista nos itens 6.1 e 6.2. Todos os cálculos
de formação de valores devem estar explicitados no laudo.

O grau de precisão é aplicável apenas no método comparativo direto e mede o grau de incerteza que a
amostra permite à avaliação. Depende das características do mercado e da amostra coletada e não é passí-
vel de fixação a priori.
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6.1 Requisitos para fundamentação no Tratamento por Fatores

Tabela 6.1A — Grau de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores

Ite
m Descrição Grau III Grau II Grau I

1 Caracterização do imóvel avalian-
do.

Completa quanto a
todos os fatores

analisados

Completa quanto
aos fatores utiliza-
dos no tratamento

Adoção de situa-
ção paradigma

2 Quantidade mínima de dados de
mercado, efetivamente utilizados. 12 5 3

3 Identificação dos dados de mer-
cado.

Apresentação de
informações relati-
vas a todas as ca-
racterísticas dos

dados analisados,
com foto e carac-
terísticas observa-
das pelo autor do

laudo

Apresentação de
informações relati-
vas a todas as ca-
racterísticas dos

dados analisados.

Apresentação de
informações relati-
vas a todas as ca-
racterísticas dos
dados correspon-
dentes aos fatores

utilizados.

4 Intervalo admissível de ajuste
para o conjunto de fatores 0,8 a 1,25

0,5 a 2,0* (para
quantidade de da-
dos de mercado

efetivamente utili-
zados  5)

0,4 a 2,5* (para
quantidade de da-
dos de mercado

efetivamente utili-
zados  5)*

* No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a
1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogê-
nea.

Para atingir o Grau III são obrigatórias:

a) Apresentação do laudo na modalidade completa;
b) Identificação completa dos endereços dos dados de mercado, bem como das fontes de informação;
c) Valor final adotado coincidente com a estimativa pontual de tendência central.

Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os
seguintes critérios:

a) Na Tabela 6.1A, identificam-se três campos (graus III, II e I) e itens;
b) O atendimento a cada exigência do Grau I terá 1 ponto; do Grau II, 2 pontos; e do Grau III, 3 pontos;
c) O enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens,
atendendo à Tabela 6.1B a seguir:

Tabela 6.1B - Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização
de tratamento por fatores

Graus III II I
Pontos mínimos 10 6 4

Itens obrigatórios
Itens 2 e 4 no grau III,

com demais no mínimo
no grau II.

Itens 2 e 4 no mínimo
no grau II e os demais
no mínimo no grau I.

Todos, no mínimo no
grau I

6.2 Requisitos para fundamentação na Inferência estatística (regressão linear)

Tabela 6.2A — Grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear

Ite
m Descrição Grau III Grau II Grau I
1 Caracterização do imóvel Completa quan- Completa quanto às va- Adoção de situação

avaliando
to a todas as va-
riáveis analisa-

das

riáveis utilizadas no mo-
delo paradigma

2
Quantidade mínima de da-
dos de mercado, efetiva-

mente utilizados

6 (k+1), onde k
é o número de
variáveis inde-

pendentes

4 (k+1), onde k é o nú-
mero de variáveis inde-

pendentes

3 (k+1), onde k é o nú-
mero de variáveis in-

dependentes

3 Identificação dos dados de
mercado

Apresentação
de informações
relativas a todos
os dados e vari-
áveis analisadas 

Apresentação  de  infor-
mações  relativas  a  to-
dos  os  dados  e  variá-
veis  analisados  na  mo-
delagem

Apresentação de infor-
mações  relativas  aos
dados e variáveis efe-
tivamente utilizados no
modelo

4 Extrapolação Não admitida

Admitida  para  apenas
uma  variável,  desde
que: a) as medidas das
características  do  imó-
vel avaliando não sejam
superiores a 100% do li-
mite  amostral  superior,
nem inferiores à metade
do limite amostral inferi-
or;  b)  o  valor  estimado
não  ultrapasse  15% do
valor calculado no limite
da  fronteira  amostral,
para a referida variável,
em módulo.

Admitida,  desde  que:
a) as medidas das ca-
racterísticas do imóvel
avaliando  não  sejam
superiores a 100% do
limite  amostral  superi-
or,  nem  inferiores  à
metade  do  limite
amostral  inferior;  b)  o
valor estimado não ul-
trapasse 20% do valor
calculado no limite  da
fronteira  amostral,
para as referidas vari-
áveis,  de  per  si  e  si-
multaneamente,  e  em
módulo.

5

Nível de significância (so-
matório do valor das duas
caudas) máximo para a re-
jeição da hipótese nula de
cada regressor (teste bi-

caudal)

10% 20% 30%

6

Nivel de significância máxi-
mo admitido para a rejei-
ção da hipótese nula do

modelo através do teste F
de Snedecor

1% 2% 5%

Para atingir o grau III, são obrigatórias:

a Apresentação do laudo na modalidade completa;
b Apresentação da análise do modelo no laudo de avaliação, com a verificação da coerência do compor-

tamento da variação das variáveis em relação ao mercado, bem como suas elasticidades em torno do
ponto de estimação.

c Identificação completa dos endereços dos dados de mercado usados no modelo, bem como das fontes
de informação;

d Adoção da estimativa de tendência central.

É permitida a utilização de tratamento prévio dos preços observados, limitado a um único fator de homoge-
neização, desde que fundamentado (exemplo: aplicação do fator oferta para a transformação de preços de
oferta para as condições de transação).

Recomenda-se a não extrapolação de variáveis que presumivelmente explicariam a variação dos preços e
que não foram contempladas no modelo, especialmente quando o campo de arbítrio não for suficiente para
as compensações necessárias na estimativa de valor.

O avaliador deve analisar o modelo, com a verificação da coerência da variação das variáveis em relação
ao mercado, bem como o exame de suas elasticidades em torno do ponto de estimação.

Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os
seguintes critérios:

a ) Na Tabela 6.2A, identificam-se três campos (graus III, II e I) e seis itens;
b ) O atendimento a cada exigência do grau I terá um ponto; do grau II, dois pontos; e do grau III, três

pontos;
c ) O enquadramento global do laudo quanto à fundamentação deve considerar a soma de pontos ob-

tidos para o conjunto de itens, atendendo à Tabela 6.2B.

No caso de amostras homogêneas, será adotada a Tabela 6.2A, com as seguintes particularidades:

a ) Serão admitidos os itens 3 e 4 apenas no Grau III, de forma a ficar caracterizada a homogeneida-
de;

b ) Será atribuído o Grau III para os itens 5 e 6, por ser nulo o modelo de regressão.

Tabela 6.2B — Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização
de modelos de regressão linear

Graus III II I
Pontos mínimos 16 10 6

Itens obrigatórios 2, 4, 5 e 6 no grau III e
os demais no mínimo no

grau II

2, 4, 5 e 6 no mínimo no
grau II e os demais no

mínimo no grau I

Todos no mínimo no
grau I

6.2.1 Recomendações para a aplicação da inferência estatística:

Sempre que possível, recomenda-se a adoção de variáveis quantitativas.

As diferenças qualitativas das características dos imóveis podem ser especificadas na seguinte ordem de
prioridade:

a ) Pelo emprego de tantas variáveis dicotômicas quantas forem necessárias para descrever as dife-
renças qualitativas, com estudo das eventuais interações daí decorrentes;

b ) Pelo emprego de variáveis proxy utilizadas para substituir outra de difícil mensuração e que se pre-
sume guardar com ela relação de pertinência, obtida por meio de indicadores publicados ou inferi-
dos em outros estudos de mercado e por isso que não devem ser confundidas com a atribuição de
códigos alocados, nem obtidas de relações ou conceitos deduzidos da própria amostra, exemplo:
índices fiscais.

c ) Por meio de códigos ajustados, quando seus valores são extraídos da amostra, cujo modelo inter-
mediário gerador dos códigos deve constar no laudo de avaliação;

d ) Códigos alocados, excepcionalmente toleráveis, quando fundamentados, de acordo com capítulo
5. 

Na utilização de variáveis dicotômicas, códigos ajustados ou códigos alocados nos modelos de regressão o
número mínimo de dados efetivamente utilizados (n) no modelo deve obedecer aos seguintes critérios, com
respeito ao número de variáveis independentes (k):

n  3 (k + 1)
para n  30, ni  3
para 30 < n  100, ni  10% n
para n > 100, ni  10

onde:

ni é o número de dados de mesma característica, no caso de utilização de variáveis dicotômicas e
variáveis qualitativas expressas por códigos alocados ou códigos ajustados.

6.3 Graus de precisão no caso de homogeneização através de tratamento por fatores ou da utiliza-
ção de inferência estatística.

Serão enquadrados na tabela a seguir:

Tabela 6.3A - Graus de precisão no caso de homogeneização através de tratamento por fatores ou da
utilização de inferência estatística

Descrição Grau III Grau II Grau I
Amplitude do intervalo
de confiança de 80%

em torno da estimativa
de tendência central

 30%  40%  50%

Quando a amplitude do intervalo de confiança ultrapassar 50%, não há classificação do resultado quanto
à precisão e é necessária justificativa com base no diagnóstico do mercado.

7 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

Os  casos  em  que  a  redução  do  valor  do  metro  quadrado  de  terreno  for  em  decorrência  dos  fatos

especificados abaixo, deverão ser atendidos os seguintes critérios:

7.1 Áreas contaminadas:

Apresentar as restrições de uso da área, em conjunto, com documentação comprobatória expedida pela
CETESB.

Caso  haja  possibilidade,  deve-se  utilizar  o  Método  Comparativo  Direto  com  dados  de  mercado  com
características semelhantes, na região do avaliando.

Na  falta  de  pesquisas  de  mercado  de  imóveis  com características  semelhantes,  o  cálculo  do  Método
Comparativo Direto deverá ser realizado com dados de mercado da região. E, após, sugere-se a aplicação
da metodologia que melhor se enquadra no imóvel:

Passivo ambiental (PA):

Vt = Va - PA

Onde:

Vt = Valor do terreno do imóvel.

Va = Valor avaliado da área calculado pela metodologia dos capítulos 4 ou 5 deste termo de referência.

PA = Valor do passivo ambiental.

Área equivalente (Aeq):

Na região do avaliando,  o avaliador  deverá calcular,  conforme legislação específica vigente,  o potencial
construtivo útil “P1” da área gravame (Ag), desconsiderando-se o gravame, e ainda o potencial construtivo
útil “P2”, que se refere ao potencial que pode ser transferido para a área sem o gravame (At2).

Os lotes com área ambiental restritiva, deverão ser avaliados utilizando-se o conceito de área equivalente,
calculada conforme abaixo:

Se 0,80 x (P2/P1) > 0,10

Aeq = At2 + 0,80 x (P2/P1) x Ag

Se 0,80 x (P2/P1)  0,10
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Aeq = At2 + 0,10 x Ag

Onde:

Aeq = área equivalente do lote considerando-se a restrição ambiental.

At2 = área do lote, desconsiderando-se a restrição ambiental.

Ag = área com restrição ambiental (gravame).

P1 = potencial construtivo útil da Ag, desconsiderando-se a restrição ambiental.

P2 = potencial construtivo útil referente à Ag, que pode ser transferido para o lote.

O potencial construtivo é a área máxima de construção permitida para uma edificação.

Para o cálculo do Potencial Construtivo seguir os seguintes passos:

1) Verificar  no  site  do  Zoneamento  Campinas  (https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/)  qual  o

zoneamento, as permissões de ocupação e os usos do imóvel. Informação disponível clicando em

“Mais Informações” no site.

2) Consultar na Lei Complementar n° 208/2018, os coeficientes de aproveitamento, as ocupações, as

tipologias, os usos e/ou alguma eventual restrição específica para o imóvel.

3) Considerar  nos  cálculos  do potencial  construtivo  a  tipologia  de  ocupação  com maior  potencial

construtivo,  independente  da  construção  existente  no  local,  e  o  coeficiente  de  aproveitamento

máximo.

Deverá  ser  utilizado  a  área  equivalente  “Aeq”,  para  proceder  a  avaliação  do  lote  sujeito  à  restrição
ambiental, considerando o valor unitário de terreno avaliado conforme capítulos 4 ou 5 deste termo.

Vt = Vua x Aeq

Onde:

Vt = Valor do terreno do imóvel;

Vua = Valor  unitário avaliado da área calculado pela metodologia dos capítulos 4 ou 5 deste termo de

referência.

Aeq = Área equivalente do lote considerando-se a restrição ambiental.

7.2 Área de Preservação Permanente (APP):

Apresentar o Termo de Preservação de Área Verde – TPAV expedido pela SMVDS. 

Caso  haja  possibilidade,  deve-se  utilizar  o  Método  Comparativo  Direto  com  dados  de  mercado  com
características semelhantes, na região do avaliando.

Na  falta  de  pesquisas  de  mercado  de  imóveis  com características  semelhantes,  o  cálculo  do  Método
Comparativo Direto deverá ser realizado com dados de mercado da região. E, após, sugere-se a aplicação
da metodologia de Área Equivalente:

Área equivalente (Aeq):

Na região do avaliando,  o avaliador  deverá calcular,  conforme legislação específica vigente,  o potencial
construtivo útil “P1” da área gravada (Ag), desconsiderando-se o gravame, e ainda o potencial construtivo
útil “P2”, que se refere ao potencial que pode ser transferido para a área sem o gravame (At2).

Os lotes com área ambiental restritiva, deverão ser avaliados utilizando-se o conceito de área equivalente,
calculada conforme abaixo:

Se 0,80 x (P2/P1) > 0,10

Aeq = At2 + 0,80 x (P2/P1) x Ag

Se 0,80 x (P2/P1)  0,10

Aeq = At2 + 0,10 x Ag

Onde:

Aeq = área equivalente do lote considerando-se a restrição ambiental.

At2 = área do lote, considerando-se a restrição ambiental.

Ag = área com restrição ambiental;

P1 = potencial construtivo útil da Ag, desconsiderando-se a restrição ambiental;

P2 = potencial construtivo útil referente à Ag, que pode ser transferido para o lote.

O potencial construtivo é a área máxima de construção permitida para uma edificação.

Para o cálculo do Potencial Construtivo seguir os seguintes passos:

1) Verificar  no  site  do  Zoneamento  Campinas  (https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/)  qual  o

zoneamento, as permissões de ocupação e os usos do imóvel. Informação disponível clicando em

“Mais Informações” no site.

2) Consultar na Lei Complementar n° 208/2018, os coeficientes de aproveitamento, as ocupações, as

tipologias, os usos e/ou alguma eventual restrição específica para o imóvel.

3) Considerar  nos  cálculos  do potencial  construtivo  a  tipologia  de  ocupação  com maior  potencial

construtivo,  independente  da  construção  existente  no  local,  e  o  coeficiente  de  aproveitamento

máximo.

Deverá  ser  utilizado  a  área  equivalente  “Aeq”,  para  proceder  a  avaliação  do  lote  sujeito  à  restrição
ambiental, considerando o valor unitário de terreno avaliado conforme capítulos 4 ou 5 deste termo.

Vt = Vua x Aeq

Onde:

Vt = Valor do terreno do imóvel;

Vua = Valor  unitário avaliado da área calculado pela metodologia dos capítulos 4 ou 5 deste termo de

referência.

Aeq = Área equivalente do lote considerando-se a restrição ambiental.

7.3 Fenômenos geológicos-geotécnicos adversos:

Apresentar o Termo Técnico de Referência do Laudo Geológico Geotécnico conforme Resolução 03/2020, o
qual estará sujeito a análise da SMVDS.

Caso  haja  possibilidade,  deve-se  utilizar  o  Método  Comparativo  Direto  com  dados  de  mercado  com
características semelhantes, na região do avaliando.

Na impossibilidade de efetuar essa pesquisa, sugere-se a adoção das seguintes depreciações:

Situação Depreciação
Seco / consistente / adequada capacidade de suporte -
Brejoso / mole / baixa capacidade de suporte 50%

Em áreas de grande porte, devem ser aplicados a depreciação somente nas áreas diretamente afetadas.

7.4 Escoamento de águas pluviais (inundações/enchentes/alagamentos) 

As regiões sujeitas à inundações são aquelas em que por insuficiência do sistema de drenagem superficial,
ocorrem alagamentos durantes as estações de chuvas.

Para  terrenos  localizados  nestas  regiões,  deverá  ser  procedida  pesquisa  somente  com  elementos
provenientes deste mesmo local em que se encontra o avaliando.

Na impossibilidade de efetuar essa pesquisa, sugere-se a adoção das seguintes depreciações:

Situação Depreciação
Terreno situado em região inundável e que é atingido ou afetado 
periodicamente pela inundação. 30%

Terreno permanentemente alagado 50%

Em áreas de grande porte, deverá ser aplicada a depreciação somente nas áreas diretamente afetadas.

7.5 Topografia desfavorável

Os terrenos com topografia desfavorável são aqueles que a topografia natural ou morfologia do terreno, cuja

influência do aclive ou declive do terreno avaliando (terreno nu ou vago), posicionado o observador de frente
para o imóvel a partir do logradouro público principal, implica em sua desvalorização. 

Em zonas de incorporação o avaliador deverá analisar se o declive ou aclive existente pode resultar em
economia de escavações, muros de arrimo, atirantamentos, etc.

Deve  ser  apresentado  levantamento  planialtimétrico,  com  perfil  do  terreno  do  imóvel,  realizado  por
profissional capacitado e em conformidade com as normas técnicas. 

Para  terrenos  localizados  nestas  regiões,  deverá  ser  procedida  pesquisa  somente  com  elementos
provenientes do mesmo local em que se encontra o avaliando.

Na impossibilidade de efetuar essa pesquisa, sugere-se a adoção das seguintes depreciações:

Situação Depreciação
Declive acima de 30% 30%
Em aclive acima de 30% 15%

Em áreas de grande porte, deve ser aplicada a depreciação somente nas áreas diretamente afetadas.

7.6 Áreas com demais restrições ambientais

Para Os imóveis  com áreas ambientais,  com ou sem restrições  e/ou danos ambientais,  primeiramente,
deverá ser avaliado se esta área traz algum benefício ambiental ao imóvel. Havendo valorização, esta deve
ser somada ao valor do imóvel, como, por exemplo, os casos de vegetação, lagos, rios e nascentes, que
proporcionam acréscimo de qualidade ao meio atrópico: conforto, bem-estar, lazer, saúde ou cultura. 

A existência de água aflorante no solo, em decorrência do nível elevado de lençol freático ou de ações da
natureza, tais como inundações periódicas, alagamentos, terrenos brejosos ou pantanosos, pode ser consi-
derada como desvalorizante, condição essa que deve ser verificada no mercado da vizinhança do elemento
avaliando. 

Nos lotes contíguos a córregos, deve ser observada a restrição legal pertinente.

Para terrenos com alguma restrição e/ou dano ambiental,  deverá ser  procedida  pesquisa somente com
elementos provenientes deste mesmo local em que se encontra o avaliando.

Na  falta  de  pesquisas  de  mercado  de  imóveis  com características  semelhantes,  o  cálculo  do  Método
Comparativo Direto deverá ser realizado com dados de mercado da região. E, após, sugere-se a aplicação
da metodologia que melhor se enquadra no imóvel:

Em  áreas  de  grande  porte,  devem  ser  aplicados  a  depreciação  abaixo  somente  nas  áreas
diretamente afetadas:

Situação Depreciação
Terreno situado em região inundável e que é atingido ou afetado 
periodicamente pela inundação. 30%

Terreno permanentemente alagado (lagos, rios, etc). 50%
Terreno brejoso / mole / baixa capacidade de suporte 50%

Passivo ambiental (PA):

Vt = Va - PA

Onde:

Vt = Valor do terreno do imóvel.

Va = Valor avaliado da área calculado pela metodologia dos capítulos 4 ou 5 deste termo de referência.

PA = Valor do passivo ambiental.

Área equivalente (Aeq):
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Na região do avaliando,  o avaliador  deverá calcular,  conforme legislação específica vigente,  o potencial
construtivo útil “P1” da área gravame (Ag), desconsiderando-se o gravame, e ainda o potencial construtivo
útil “P2”, que se refere ao potencial que pode ser transferido para a área sem o gravame (At2).

Os lotes com área ambiental restritiva, deverão ser avaliados utilizando-se o conceito de área equivalente,
calculada conforme abaixo:

Se 0,80 x (P2/P1) > 0,10

Aeq = At2 + 0,80 x (P2/P1) x Ag

Se 0,80 x (P2/P1)  0,10

Aeq = At2 + 0,10 x Ag

Onde:

Aeq = área equivalente do lote considerando-se a restrição ambiental.

At2 = área do lote, desconsiderando-se a restrição ambiental.

Ag = área com restrição ambiental (gravame).

P1 = potencial construtivo útil da Ag, desconsiderando-se a restrição ambiental.

P2 = potencial construtivo útil referente à Ag, que pode ser transferido para o lote.

O potencial construtivo é a área máxima de construção permitida para uma edificação.

Para o cálculo do Potencial Construtivo seguir os seguintes passos:

1) Verificar  no  site  do  Zoneamento  Campinas  (https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/)  qual  o

zoneamento, as permissões de ocupação e os usos do imóvel. Informação disponível clicando em

“Mais Informações” no site.

2) Consultar na Lei Complementar n° 208/2018, os coeficientes de aproveitamento, as ocupações, os

usos e/ou alguma eventual restrição específica para o imóvel.

3) Considerar  nos  cálculos  do potencial  construtivo  a  tipologia  de  ocupação  com maior  potencial

construtivo,  independente  da  construção  existente  no  local,  e  o  coeficiente  de  aproveitamento

máximo.

Deverá  ser  utilizado  a  área  equivalente  “Aeq”,  para  proceder  a  avaliação  do  lote  sujeito  à  restrição
ambiental, considerando o valor unitário de terreno avaliado conforme capítulos 4 ou 5 deste termo.

Vt = Vua x Aeq

Onde:

Vt = Valor do terreno do imóvel;

Vua = Valor  unitário avaliado da área calculado pela metodologia dos capítulos 4 ou 5 deste termo de

referência.

Aeq = Área equivalente do lote considerando-se a restrição ambiental.

8 LAUDO DE AVALIAÇÃO

O Laudo de avaliação deve conter todas as informações necessárias e suficientes para ser autoexplicável e
apresentar:

a)visitas in loco com registro fotográfico do local; 
b) finalidade/objetivo;
c)identificação do imóvel com o código cartográfico e o endereço completo ou a descrição detalhada de sua
localização;
d)caracterização da região;
e)metodologia utilizada;
f)apresentação do tratamento dos dados, contendo as características/dimensões das amostras de mercado,
preço ofertado, valor da venda, imagem, localização e a fonte da informação, detalhamento dos cálculos e
justificativas sobre resultado obtido;
g)apresentar as planilhas de cálculos, tabelas e quaisquer referências utilizadas;
h) resultado da avaliação e sua data de referência
i) matrícula atualizada do imóvel;
j)  qualificação completa e apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) para profissionais do CREA e CAU;
k)  Selo Certificador, fixado nas respectivas vias do laudo técnico e Certificado de Registro de Avaliador
Imobiliário ou Cartão de Identidade de Avaliador Imobiliário para profissionais do CRECI;
l) estar em conformidade com este Termo de Referência para Avaliações de Imóveis Urbanos.

9  ARQUIVOS DIGITAIS DA AMOSTRA

a ) Deve ser apresentado arquivo digital em formato “xlsx” de todos os dados da amostra de mercado
utilizados na elaboração do laudo de avaliação, os dados devem conter todos os campos e estar na
mesma sequência do modelo de arquivo digital constante na Tabela 9A deste Termo

b )  No caso de ser apresentado código cartográfico inválido ou inexistente de um ou mais dados da
amostra, deve ser apresentado também o arquivo digital com a localização dos imóveis no formato
geopackage ou shapefile (no sistemas de coordenadas Sirgas 2000 / UTM zone 23S) ou no formato
kmz (Google Earth).

c ) Deve ser apresentada imagem no formato “jpg” ou “png” do anuncio, que deve ser denominada com
o código cartográfico do imóvel.

Observação: O código cartográfico dos imóveis poderá ser obtido através do link: https://zoneamento.campi-
nas.sp.gov.br/

TABELA 9 A – AMOSTRAS DE MERCADO
 

Numero dado codigo_cartografico data_oferta tipo_imovel oferta codigo 
oferta fonte_oferta valor_venda 

reais
area_terreno 

oferta_m²
testada oferta 

metros

Exemplo 1 3241.11.11.0001.00000 01/01/2021 Terreno TE-0001 Imobiliária Campinas 1.000.000,00 500,00 15,00

posicao lote valor_m2 oferta_reais link_oferta nome_imagem_oferta observacao endereco bairro num_RF 
PGV2017

nome_RF 
PGV2017

indice_fisc
al PGV2017 

UFIC

continuação Meio Quadra #REF! www.campinas.sp.gov.br/am13241.15.55.0001.00000.png Avenida Anchieta Centro 256 Av Anchieta 1125,9099

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - JRT 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - CONVOCAÇÃO 
- 2ª CÂMARA JULGADORA 

  
 A Presidência da Junta de Recursos Tributários - JRT, com base na sua competência 
prevista no art. 20 da Lei Municipal 8.129/1994 e nos termos do Decreto Municipal 
11.992/1995, convoca os Sr. Julgadores e Representantes Fiscais, para a  sessão de  ca-
ráter extraordinário ,  a ser realizada de forma virtual , por videoconferência, con-
soante Portaria Municipal SMF 01/2020,  às 9 horas do dia 9 de dezembro de 2021,  
para julgamento dos processos constantes da pauta abaixo. Como previsto no art. 3º 
dessa portaria, a participação/acompanhamento de interessados e/ou representantes 
legais na sessão fi ca condicionada à manifestação de interesse, por meio do endereço 
eletrônico  jrt.secretaria@campinas.sp.gov.br , em até 2 (dois) dias úteis da sua rea-
lização; recebido o pedido, a JRT enviará, até o dia anterior à data da sessão, o convite 
com a indicação do respectivo link de acesso. 

 01) PROCESSO 2016/03/12268 
 Interessado(a): BEST PRICE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 
 Advogado(a):  Karen Gianchini Porphirio - OAB/SP 219.196
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Principal
 AIIM Nº:  002980/2016
 Recurso Voluntário:  Processo 2019/03/01114
 Relator(a):  José Renato Camilotti 
  
 02) PROCESSO 2017/03/04602 
 Interessado(a): MARCOS DONADON 
 Advogado(a):  Ana Paula Moro de Souza - OAB/SP 273.460
 Tributo/Assunto:  IPTU - Impugnação de Lançamento
 Código Cartográfico Nº:  3414.53.75.0001.03007
 Recurso Voluntário:  Processo 2019/03/02153
 Relator(a):  Alex Sanches Tranche 
  
 03) PROCESSO 2018/03/00253 
 Interessado(a): ITAJAÍ TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 
 Advogado(a):  Leonardo Lima Cordeiro - OAB/SP 221.676
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Principal 
 AIIM Nº:  003281/2018 
 Recurso Voluntário / Recurso de Ofício:  Processo 2020/10/03299 / Departamento 
de Receitas Mobiliárias
 Relator(a):  Rebecca Farinella Tognella 
  
 04) PROCESSO 2018/03/00254 
 Interessado(a): ITAJAÍ TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 
 Advogado(a):  Leonardo Lima Cordeiro - OAB/SP 221.676
 Tributo/Assunto:  ISSQN - AIIM Principal 
 AIIM Nº:  003282/2018 
 Recurso Voluntário / Recurso de Ofício:  Processo 2019/03/01322 / Departamento 
de Receitas Mobiliárias
 Relator(a):  Rebecca Farinella Tognella 
  
 05) PROCESSO SEI PMC.2019.00000337-35 
 Interessado(a): SR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO LI-
MITADA 
 Advogado(a):  Mirele Guimarães de Freitas - OAB/SP 302.793
 Tributo/Assunto:  IPTU - Isenção 
 Código Cartográfico Nº:  3262.12.05.0001.00000 
 Recurso Voluntário:  Processo SEI PMC.2019.00048199-20
 Relator(a):  Carlos de Jesus Ramos Ribeiro 
  
 06) PROCESSO SEI PMC.2020.00044594-77 
 Interessado(a): SANDRA HELENA DE ARAUJO OLIVEIRA 
 Advogado(a):  não consta representação
 Tributo/Assunto:  IPTU - Isenção 
 Código Cartográfico Nº:  3414.31.09.0001.01034 
 Recurso Voluntário:  Processo SEI PMC.2020.00054948-37
 Relator(a):  Alessandra Mayumi Noël Viola 
  
 OBSERVAÇÃO:  Como previsto no Decreto Municipal 11.992/1995: a) os julgamen-
tos adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima sessão desta Câmara Julgadora, 
independentemente de nova publicação de pauta, consoante art. 17, § 2º; b) a sus-
tentação oral poderá ser feita pelo tempo de dez minutos, prorrogável a critério da 
Presidência por mais dez minutos, consoante art. 23.
 

 LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente da Junta de Recursos Tributários 

  

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - CONVOCAÇÃO 
- 3ª CÂMARA JULGADORA 

  
 A Presidência da Junta de Recursos Tributários - JRT, com base na sua competência 
prevista no art. 20 da Lei Municipal 8.129/1994 e nos termos do Decreto Municipal 
11.992/1995, convoca os Sr. Julgadores e Representantes Fiscais, para a  sessão de ca-
ráter extraordinário, a ser realizada de forma virtual , por videoconferência, con-
soante Portaria Municipal SMF 01/2020,  às 9 horas do dia 10 de dezembro de 2021,  
para julgamento dos processos constantes da pauta abaixo. Como previsto no art. 3º 
dessa portaria, a participação/acompanhamento de interessados e/ou representantes 
legais na sessão fi ca condicionada à manifestação de interesse, por meio do endereço 
eletrônico  jrt.secretaria@campinas.sp.gov.br , em até 2 (dois) dias úteis da sua rea-
lização; recebido o pedido, a JRT enviará, até o dia anterior à data da sessão, o convite 
com a indicação do respectivo link de acesso. 
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 01) PROCESSO 2017/03/04446 
 Interessado(a): N G BOSCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 
 Advogado(a):  André Laubenstein Pereira - OAB/SP 201.334
 Tributo/Assunto:  IPTU e Taxa de Lixo - Impugnação de Lançamento 
 Códigos Cartográficos Nºs:  3162.23.45.0001.01001, 3162.23.45.0001.01002, 
3162.23.45.0001.01003 e 3162.23.45.0001.01004
 Recurso Voluntário:  Processo 2017/03/02250
 Relator(a):  André dos Santos Mattos Almeida 
  
 02) PROCESSO 2017/03/04449 
 Interessado(a): LF - ADMINISTRAÇÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA 
 Advogado(a):  André Laubenstein Pereira - OAB/SP 201.334
 Tributo/Assunto:  IPTU e Taxa de Lixo - Impugnação de Lançamento 
 Código Cartográfico Nº:  3162.23.45.0001.01005
 Recurso Voluntário:  Processo 2019/03/02253
 Relator(a):  Paulo Cesar Adani 
  
 03) PROCESSO 2017/03/04450 
 Interessado(a): REGIMAR COMERCIAL S.A. 
 Advogado(a):  André Laubenstein Pereira - OAB/SP 201.334
 Tributo/Assunto:  IPTU e Taxa de Lixo - Impugnação de Lançamento 
 Código Cartográfico Nº:  3162.23.45.0001.01006 
 Recurso Voluntário:  Processo 2019/03/02247
 Relator(a):  Brenno Menezes Soares 
  
 04) PROCESSO 2017/03/04453 
 Interessado(a): SANTA ROBERTA LTDA. 
 Advogado(a):  André Laubenstein Pereira - OAB/SP 201.334
 Tributo/Assunto:  IPTU e Taxa de Lixo - Impugnação de Lançamento 
 Código Cartográfico Nº:  3162.23.45.0001.01007 
 Recurso Voluntário:  Processo 2019/03/02254
 Relator(a):  João Henrique Marcelino 
  
 05) PROCESSO 2017/03/04457 
 Interessado(a): GL GALPÕES INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. 
 Advogado(a):  André Laubenstein Pereira - OAB/SP 201.334
 Tributo/Assunto:  IPTU e Taxa de Lixo - Impugnação de Lançamento 
 Códigos Cartográficos Nºs:  3162.23.45.0001.01008 e 3162.23.45.0001.01009 
 Recurso Voluntário:  Processo 2019/03/02245
 Relator(a):  Brenno Menezes Soares
  
 06) PROCESSO 2017/03/04458 
 Interessado(a): ESN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. 
 Advogado(a):  André Laubenstein Pereira - OAB/SP 201.334
 Tributo/Assunto:  IPTU e Taxa de Lixo - Impugnação de Lançamento 
 Código Cartográfico Nº:  3162.23.45.0001.01011 
 Recurso Voluntário:  Processo 2019/03/02251
 Relator(a):  Carlos Eduardo de Oliveira 
  
 OBSERVAÇÃO:  Como previsto no Decreto Municipal 11.992/1995: a) os julgamen-
tos adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima sessão desta Câmara Julgadora, 
independentemente de nova publicação de pauta, consoante art. 17, § 2º; b) a sus-
tentação oral poderá ser feita pelo tempo de dez minutos, prorrogável a critério da 
Presidência por mais dez minutos, consoante art. 23. 

 LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente da Junta de Recursos Tributários 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00061231-31 
 Interessado: REINALDO QUIRINO PESSOA 
 Código Cartográfico: 3364.14.80.0232.00000 

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 deci-
são 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, 02 de dezembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00060051-04 
 Interessado: GUMERCINDO BETTI 
 Código Cartográfico: 3421.54.50.0112.01001 

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, incisos I e V, art. 22, incisos 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 deci-
são 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, 02 de dezembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00059546-09 
 Interessado: APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
 Código Cartográfico: 3413.62.92.0001.02060 

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,  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 concessão da 
isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o (a) Interessado(a) recebeu rendimen-
tos 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 deci-
são 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, 02 de dezembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Protocolo: PMC.2021.00059474-91 
 Interessado: LEONILDO PACHECO 
 Código Cartográfico: 3364.54.42.0261.01001 

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 AMPARO SOCIAL AO IDOSO , para os exercícios de  2022  e  2023 , 
sendo necessário o pedido de renovação em época própria se mantido os requisitos 
legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do rea-
juste 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, 02 de dezembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00057522-16 
 Interessado: MARIA CONCEICAO DE ALMEIDA CAPRA 
 Código Cartográfico: 3414.12.35.0051.01001 

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,  INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA   para 2022 , haja vis-
ta o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão 
da isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o (a) Interessado(a) recebeu rendi-
mentos acima do limite, bem como tem participação em pessoa jurídica, contrariando 
o disposto no art. 4°, I, 'b' e § 6º, 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 deci-
são 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, 02 de dezembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00060034-03 
 Interessado: JOSE CARLOS DO AMARAL CORTEZ 
 Código Cartográfico: 3434.32.35.0138.01001 

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 
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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, incisos I e V, art. 22, incisos 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 deci-
são 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, 26 de novembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00059371-86 
 Interessado: SYDNEI JOSE TOZELLI 
 Código Cartográfico: 3414.41.00.0811.01001 

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, 02 de dezembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO E 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
  Processo: PMC.2021.00052001-08 
 Interessado: ANTONIO APARECIDO ALBURGUETTI 
 Código Cartográfico: 3423.53.82.0303.01002 

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, 02 de dezembro de 2021 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  Processo SEI: PMC.2021.00048036-15
 Interessado: 2S INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.
 CNPJ: 08.390.006/0001-24
  Requerente:  PEDRO MARIANO BÍCEGO
 Assunto: CENE - Pedido de Reconsideração
Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo e o despacho 
exarado sob número 4773955, nos termos do artigo 85 da Lei Municipal 13.104/2007, 
não conheço o presente pedido, uma vez que houve a perda do objeto e, por conse-
guinte, prejudicada a sua análise.
 

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

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Protocolo: 2017/14/3871 
Contribuinte: MADRI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. 
Inscrição Municipal: 192.154-1 
 Tributo: T.F.A. 

 EDITAL DE LANÇAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS-
-T.F.A. 

No uso das atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 28, § § 2º, 
3º e 4º e art.s 29 e 30, inciso I, da Lei nº 12.392/05, e 149, inciso VIII e 173, inciso 
I, da Lei Federal nº 5172/66, a Coordenadoria Setorial do Cadastro Mobiliário do 
Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, expede 
o presente  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO ,na forma do art. 29, inciso I e art. 22, in-
ciso III, da Lei nº 13.104/07, para notifi car o contribuinte dos lançamentos da T.F.A. 
referentes aos exercícios de  2017, 2018, e 2019 .

CONTRI-
BUINTE

INSCRI-
ÇÃO 

MUNICI-
PAL

EXER-
CÍCIO EMISSÃO BASE DE CÁLCULO

VALOR 
EM 

UFIC)
VALOR 
EM R$ 

MADRI SER-
VIÇOS DE 
SEGURAN-
ÇA LTDA.

542.370-8 2017 24/11/2021

2 (DOIS) ANÚNCIOS NÃO 
LUMINOSO NEM ILUMI-
NADO DE 01 A 05M², TIPO 
1.3, CONFORME TABELA I 
ANEXA À LEI 11.105/2001

55,5400 210,41

MADRI SER-
VIÇOS DE 
SEGURAN-
ÇA LTDA.

542.370-8 2017 24/11/2021

1 (UM) ANÚNCIO NÃO 
LUMINOSO NEM ILUMI-
NADO DE 05 A 20M², TIPO 
1.3, CONFORME TABELA I 
ANEXA À LEI 11.105/2001

41,65 157,80

MADRI SER-
VIÇOS DE 
SEGURAN-
ÇA LTDA.

542.370-8 2018 24/11/2021

2 (DOIS) ANÚNCIOS NÃO 
LUMINOSO NEM ILUMI-
NADO DE 01 A 05M², TIPO 
1.3, CONFORME TABELA I 
ANEXA À LEI 11.105/2001

55,5400 210,41

MADRI SER-
VIÇOS DE 
SEGURAN-
ÇA LTDA.

542.370-8 2018 24/11/2021

1 (UM) ANÚNCIO NÃO 
LUMINOSO NEM ILUMI-
NADO DE 05 A 20M², TIPO 
1.3, CONFORME TABELA I 
ANEXA À LEI 11.105/2001

41,65 157,80

MADRI SER-
VIÇOS DE 
SEGURAN-
ÇA LTDA.

542.370-8 2019 24/11/2021

2 (DOIS) ANÚNCIOS NÃO 
LUMINOSO NEM ILUMI-
NADO DE 01 A 05M², TIPO 
1.3, CONFORME TABELA I 
ANEXA À LEI 11.105/2001

55,5400 210,41

MADRI SER-
VIÇOS DE 
SEGURAN-
ÇA LTDA.

542.370-8 2019 24/11/2021

1 (UM) ANÚNCIO NÃO 
LUMINOSO NEM ILUMI-
NADO DE 05 A 20M², TIPO 
1.3, CONFORME TABELA I 
ANEXA À LEI 11.105/2001

41,65 157,80

O contribuinte poderá consultar o processo através do  Protocolo: 2017/14/3871.  
O montante do imposto poderá ser pago parceladamente ou em cota única com des-
conto conforme consignado nas respectivas guias de recolhimento. O prazo para 
eventual impugnação dos lançamentos é de 30 (trinta) dias, contados do 3º (terceiro) 
dia após a publicação do presente edital e poderá ser apresentada mediante reque-
rimento protocolizado no protocolo geral desta Prefeitura. Caso o contribuinte não 
receba as Guias de Recolhimento da T.F.A., poderá obter a segunda via da Guia de 
Recolhimento de duas maneiras: nos postos de atendimento PORTA ABERTA (in-
forme-se sobre os locais e horários de atendimento pelo telefone (19) 3755-6000 ou 
acesse: www.campinas.sp.gov.br/porta-aberta ou pela internet no seguinte endereço: 
 http://iss.campinas.sp.gov.br/iss/inicio.do    

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 VÂNDER FRANCISCO MOÇO 

 AFTM - CSCM/DRM/SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 Protocolo:  2017/14/3871  
Contribuinte:   MADRI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.  
Inscrição Municipal:  542.370-8   
 Tributo:  T.F.A.     

 EDITAL DE LANÇAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS-
-T.F.A. 

No uso das atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 28, § § 2º, 
3º e 4º e art.s 29 e 30, inciso I, da Lei nº 12.392/05, e 149, inciso VIII e 173, inciso 
I, da Lei Federal nº 5172/66, a Coordenadoria Setorial do Cadastro Mobiliário do 
Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, expede 
o presente  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO ,na forma do art. 29, inciso I e art. 22, in-
ciso III, da Lei nº 13.104/07, para notifi car o contribuinte dos lançamentos da T.F.A. 
referentes aos exercícios de  2020 e 2021 .

CONTRI-
BUINTE

INSCRI-
ÇÃO 

MUNICI-
PAL

EXER-
CÍCIO EMISSÃO BASE DE CÁLCULO

VALOR 
EM 

UFIC)
VALOR 
EM R$ 

MADRI 
SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA 

LTDA.
542.370-8 2020 24/11/2021

2 (DOIS) ANÚNCIOS 
NÃO LUMINOSO NEM 
ILUMINADO DE 01 A 
05M², TIPO 1.3, CON-

FORME TABELA I ANE-
XA À LEI 11.105/2001

55,5400 210,41

MADRI 
SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA 

LTDA.
542.370-8 2020 24/11/2021

1 (UM) ANÚNCIO NÃO 
LUMINOSO NEM ILU-
MINADO DE 05 A 20M², 
TIPO 1.3, CONFORME 

TABELA I ANEXA À LEI 
11.105/2001

41,65 157,80

MADRI 
SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA 

LTDA.
542.370-8 2021 24/11/2021

2 (DOIS) ANÚNCIOS 
NÃO LUMINOSO NEM 
ILUMINADO DE 01 A 
05M², TIPO 1.3, CON-

FORME TABELA I ANE-
XA À LEI 11.105/2001

55,5400 210,41

MADRI 
SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA 

LTDA.
542.370-8 2021 24/11/2021

1 (UM) ANÚNCIO NÃO 
LUMINOSO NEM ILU-
MINADO DE 05 A 20M², 
TIPO 1.3, CONFORME 

TABELA I ANEXA À LEI 
11.105/2001

41,65 157,80

O contribuinte poderá consultar o processo através do  Protocolo: 2017/14/3871.  
O montante do imposto poderá ser pago parceladamente ou em cota única com des-
conto conforme consignado nas respectivas guias de recolhimento. O prazo para 
eventual impugnação dos lançamentos é de 30 (trinta) dias, contados do 3º (terceiro) 
dia após a publicação do presente edital e poderá ser apresentada mediante reque-
rimento protocolizado no protocolo geral desta Prefeitura. Caso o contribuinte não 
receba as Guias de Recolhimento da T.F.A., poderá obter a segunda via da Guia de 
Recolhimento de duas maneiras: nos postos de atendimento PORTA ABERTA (in-
forme-se sobre os locais e horários de atendimento pelo telefone (19) 3755-6000 ou 
acesse: www.campinas.sp.gov.br/porta-aberta ou pela internet no seguinte endereço: 
 http://iss.campinas.sp.gov.br/iss/inicio.do   

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 VÂNDER FRANCISCO MOÇO 

 AFTM - CSCM/DRM/SMF 
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 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Processo SEI: PMC.2021.00022212-44
 Sujeito Passivo/INTERESSADO: Ritmo Correspondente Bancário Ltda.
 CNPJ: 39.540.978/0001-81
 Inscrição Municipal:  645355-4
 Requerente / Procurador(es): Keli Cristina Pupo Teixeira
 Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM nº 003000/2020
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005 c/c com o 
artigo 39 da Lei Complementar Federal 123/2006, INDEFIRO a solicitação do inte-
ressado, tendo em vista que o indeferimento pela intempestividade da opção efetuada 
em 22/03/2021, publicado no Diário Ofi cial deste Município em 08/04/2021, estão de 
acordo com o que dispõe a legislação atinente (artigo 6º, § 5º, inciso I, da Resolução 
CGSN nº 140/2018, c/c artigo 2º da Resolução CGSN nº 155/2020), não havendo 
alegações que ensejem quaisquer modifi cações nestes atos. 

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

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Processo SEI: PMC.2021.00020470-31
 Sujeito Passivo/INTERESSADO: MOF COMERCIO E IMPORTACAO DE OCU-
LOS E ACESSORIOS LTDA
 CNPJ: 37.536.663/0002-16
 Inscrição Mobiliária: 650796-4
 Requerente / Procurador(es): OMAR IBRAIN JABUR FILHO
 Assunto: Impugnação ao Termo de Exclusão Simples Nacional
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005 c/c o ar-
tigo 39 da Lei Complementar Federal 123/2006, RECONHEÇO, nos termos do 
artigo 84 da Lei Municipal 13.104/2007 e em face do processo judicial 1018159-
88.2021.8.26.0114, a renúncia ao direito de requerer na esfera administrativa.
 

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

 SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 CONVOCAÇÃO   

 A Junta Médica Ofi cial CONVOCA os (as) relacionados (as) abaixo a comparecer em 
sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames Médicos, à Rua 
José Paulino, nº.1399, Espaço Arcadas, 5º Andar. 

Aline Afonso Viana, matrícula: 124.801-4 
dia: 06/12/2021 às 9h00

Elisabete Alves de Almeida, matrícula 118826-7
dia: 06/12/2021 às 9h30
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 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:

Kasandra Michela Andion de Oliveira, matrícula: 58039-2
Referente: aposentadoria por invalidez
Conclusão: favorável. JMO:079/21
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 COMUNICADO    
A Sra. Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas no uso das 
atribuições de seu cargo e nos termos do Edital de Credenciamento nº 001/2020, publi-
cado no Diário Ofi cial do Município de Campinas do dia 28 de julho de 2020,que dis-
pôs sobre o Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras e Bancárias 
visando a concessão de empréstimos e de cartões de crédito consignados na folha de 
pagamento da Prefeitura Municipal de Campinas aos servidores públicos municipais 
interessados, nos termos previstos nas Leis Municipais nºs 13.511/2008, 14.346/2012 
e 15.100/2015 e do Decreto nº 16.619/2009, 
 
 COMUNICA  que, de acordo com a análise procedida pela Comissão de Avaliação, 
regularmente constituída pela Portaria nº 94.007/2020, foi considerada apta a seguinte 
Instituição:

 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE LIVRE ADMIS-
SÃO DE ARARAQUARA E REGIÃO - SICOOB  , CNPJ/  MF nº  53.236.808/0001-
39 
 
 A Instituição acima mencionada fi ca convocada a comparecer no prazo de quinze 
dias úteis nesta Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, para ciência da 
conclusão da análise e assinatura do Termo de Adesão.
 

 02 de dezembro de 2021 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2016) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas  comunica  o resultado do Exame Médico Pré-Admis-
sional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:

Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL
Nome: RODRIGO SANTIAGO BEZERRA
Avaliação Médica: APTO
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 GUSTAVO DE FREITAS CORREA 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2016) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas  COMUNICA  que o candidato abaixo relacionado foi 
considerado eliminado do Concurso Público Edital 003/2016 por não comparecimento 
ao Exame Médico Pré-admissional.

Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL
Nome: MARCIA FERNANDES AMARAL 

 Campinas, 16 de novembro de 2021 
 GUSTAVO DE FREITAS CORREA 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 NOTIFICAÇÃO 

 REURB-E do Condomínio Residencial Porto Seguro 
 O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através da Secretaria Municipal de Habitação, neste 
ato representada pelo Secretário Municipal de Habitação, Arly de Lara Romêo, no-
meado pela Portaria nº. 94.541/2020 publicada no Diário Ofi cial do Município em 
04/01/2021, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Fede-
ral nº 13.465/17 e o Decreto Federal nº 9.310/18, NOTIFICA o (a) Sr. (a)  JORGE 
LUIZ COELHO CORREA , portador da cédula de identidade RG nº 10.256.***-
* SSP/SP, inscrito no CPF/RFB sob nº 899.705.***-3* e/ou  ELIZABETE MAR-
CELINO CORREA , portadora da cédula de identidade RG nº 7.486.***-* SSP/
SP, inscrita no CPF/RFB sob nº 604.232.***-3*, indicados como proprietários do 
 Apartamento 34, do 3º andar, do Bloco 03, do Condomínio Residencial Porto 
Seguro,  conforme  Matrícula  nº   81.329   -  1º  RI,  bem como a todos que interessar, que 
o Poder Público Municipal está desenvolvendo o processo de REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO - REURB-E do  CONDO-
MÍNIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO , nos termos do Protocolo Administra-
tivo nº 2021.10.6080.

Sendo assim, fi ca Vossa Senhoria NOTIFICADO(A), nos termos do §1º do artigo 
31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, 
de que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento des-
sa notifi cação, para se MANIFESTAR a este promovente da REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO - REURB-E, representado 
pela Secretaria Municipal de Habitação, localizada à Avenida Prefeito Faria Lima, n° 
10 - Parque Itália, neste Município, em horário de expediente, ou seja, nos dias úteis, 
das 9hs às 16hs.

A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância tá-
cita com o processo de regularização fundiária do  CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
PORTO  SEGURO. 
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 ARLY DE LARA ROMEO 
 Secretário Municipal de Habitação 

  

 NOTIFICAÇÃO 
 Núcleo Residencial Parque Cidade Campinas II - 1ª Fase 

 
O Município de Campinas, através da Secretaria Municipal de Habitação, neste ato 
representada pela Companhia de Habitação Popular - COHAB/Campinas, no uso de 
suas atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.465/17 e o Decreto 
Federal nº 9.310/18, NOTIFICA a todos que interessar que o Poder Público Munici-
pal está desenvolvendo o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 
DE INTERESSE SOCIAL - REURB-S do   NÚCLEO RESIDENCIAL PARQUE 
CIDADE CAMPINAS II -     1ª Fase  , implantado implantado sobre as seguintes áreas: 
Praça 2 - Qt. 5879 - Lot. Parque Cidade Campinas - Mat. nº 67.573 - 2º CRI e Viela 
para Pedestre - Lot. Parque Cidade Campinas - Mat. nº 67.573 - 2º CRI e sobre a se-
guinte área particular Lote 01 da Quadra 46 Lot. Vila San Martin - Mat. n° 83.840 - 2° 
CRI. O núcleo tem área incidente sobre Praça 2 - Qt. 5879 - Lot. Parque Cidade Cam-
pinas - Mat. nº 67.573 - 2º CRI, Viela para Pedestre - Lot. Parque Cidade Campinas 
- Mat. nº 67.573 - 2º CRI, Caminho de Servidão - Mat. nº 67.573 - 2º CRI, Rua Irene 
Rodrigues Porto Pelegrini (5) - Decreto nº 16.280 de 11/07/2008 - Mat. nº 67.573 - 2º 
CRI, Rua Márcia Helena Ferreira Avelino (13) - Lei nº 8.392 de 23/06/1995, Lote 01 
da Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. nº 83.840 - 2º CRI, Lote 10 
da Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. nº 27.632 - 2º CRI, Lote 11 
da Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. nº 145.639 - 2° CRI, Lote 
11A da Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. nº 145.640 - 2° CRI 
e Lote 12 da Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. nº 81.268 - 2° 
CRI. O núcleo também possui como confrontantes: Praça 2 - Qt. 5879 - Lot. Parque 
Cidade Campinas - Mat. nº 67.573 - 2º CRI, Viela para Pedestre - Lot. Parque Cidade 
Campinas - Mat. nº 67.573 - 2º CRI, Rua Irene Rodrigues Porto Pelegrini (5) - Decreto 
nº 16.280 de 11/07/2008 - Mat. nº 67.573 - 2º CRI, Rua Márcia Helena Ferreira Aveli-
no (13) - Lei nº 8.392 de 23/06/1995, Rua Egydio Moreira de Souza (P) - Lei nº 7.201 
de 27/101992, Lote 01 da Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. 
nº 83.840 - 2º CRI,Lote 02 da Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Mat 83.598 - 2° 
CRI, Lote 07 da Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Mat. 81.272 - 2° CRI, Lote 08 
da Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Mat.81.271 - 2° CRI, Lote 09 da Quadra 46 do 
Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. nº 27.631 - 2º CRI, Lote 10 da Quadra 46 
do Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. nº 27.632 - 2º CRI, Lote 11 da Quadra 
46 do Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. nº 145.639 - 2° CRI, Lote 11A da 
Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. nº 145.640 - 2° CRI, Lote 12 
da Quadra 46 do Lot. Vila San Martin - Continuação - Mat. nº 81.268 - 2° CRI, Gleba 
13 - Mat. nº 142.819 - 2º CRI e Gleba 06 - Mat. nº 13.131 - 2º CRI. 
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QUADRO DE ÁREAS ATINGIDAS E CONFRONTAÇÕES

Sendo assim, fi cam os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os 
terceiros eventualmente interessados, os titulares de domínio e os confrontantes, em 
especial:   ARIATE IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A,     inscrita no     CNPJ 
Nº 01.381.172/0001-15,     i   ndicada como proprietári  a   do   i  móvel identificado como 

   uma     á    rea de terras localizada no Bairro de Nova Aparecida, objeto da     M    atr    í    cula 
nº 13131     do     2º     Registro de Imóveis de Campinas,     do loteamento denominado Vila 
San Martin - Campinas/SP  , NOTIFICADOS, nos termos do §1º do artigo 31 da 
Lei Federal nº 13.465/17 c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, de que 
dispõem do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir desta publicação, para se MA-
NIFESTAREM a este promovente da REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 
DE INTERESSE SOCIAL - REURB-S, representado pela Companhia de Habitação 
Popular - COHAB/Campinas, localizada à Avenida Prefeito Faria Lima, n° 10 - Par-
que Itália, neste Município, em horário de expediente, ou seja, nos dias úteis, das 9hs 
às 16hs. 

A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância 
tácita com o referido processo de regularização fundiária, bem como na perda de even-
tual direito de que o notifi cado titularize sobre o imóvel objeto da REURB-S do     NÚ-
CLEO RESIDENCIAL PARQUE CIDADE CAMPINAS II -     1ª Fase    .  

Processo SEI COHAB.2021.00001220-10.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 ARLY DE LARA ROMEO 
 Secretário Municipal de Habitação 

 SECRETARIA DE JUSTIÇA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 

 EXTRATOS   
  Processo Administrativo n.º  PMC.2021.00046097-11  Interessado  :  Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 249/21  Ata de 
Registro de Preços n.º  576/21  Detentora da Ata:  GRAMACON COMÉRCIO DE 
GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  CNPJ nº  65.723.520/0001-78 
 Objeto : Registro de Preços de serviços de plantio de grama Esmeralda e São Carlos, 
com fornecimento de materiais e insumos  Preço Unitário:  item 01 (R$ 7,65) e item 
02 (R$ 14,59)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  02/12/21

 Processo Administrativo n.º  PMC.2020.00040306-32  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 216/21  Ata de Registro de 
Preços n.º  577/21  Detentora da Ata:  AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR 
EIRELI  CNPJ nº  33.551.382/0001-09  Objeto : Registro de Preços de materiais de 
estomia  Preço Unitário:  lote 07: item 18 (R$ 14,94), lote 17: itens 28 (R$ 55,60), 
29 (R$ 30,00) e 30 (R$ 28,90), lote 19: itens 34 (R$ 63,00), 35 (R$ 31,75) e 36 (R$ 
32,00), lote 23: item 45 (R$ 14,94), lote 24: item 46 (R$ 20,00), lote 31: item 53 (R$ 
14,31) e lote 35: item 57 (R$ 24,08)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  02/12/21

 Processo Administrativo n.º  PMC.2020.00040306-32  Interessado  :  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 216/21  Ata de Registro de Pre-
ços n.º  578/21  Detentora da Ata:  ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 
 CNPJ nº  24.479.444/0001-10  Objeto : Registro de Preços de materiais de estomia  
Preço Unitário:  lote 09: item 20 (R$ 5,43), lote 10: item 21 (R$ 4,99), lote 18: itens 
31 (R$ 53,37), 32 (R$ 29,24) e 33 (R$ 66,00), lote 25: item 47 (R$ 5,43), lote 26: item 
48 (R$ 4,99), lote 27: item 49 (R$ 60,00), lote 28: item 50 (R$ 28,32), lote 29: item 
51 (R$ 38,00), lote 30: item 52 (R$ 25,67), lote 32: item 54 (R$ 54,85), lote 33: item 
55 (R$ 20,00), lote 36: item 58 (R$ 20,00), lote 37: item 59 (R$ 25,00), lote 38: item 
60 (R$ 30,00), lote 39: item 61 (R$ 7,50), lote 40: item 62 (R$ 15,74), lote 41: item 
63 (R$ 1,26) e lote 42: item 64 (R$ 35,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  02/12/21

 Processo Administrativo n.º  PMC.2020.00040306-32  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 216/21  Ata de Registro de Pre-
ços n.º  579/21  Detentora da Ata:  BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA  CNPJ nº  09.603.161/000497  Objeto : Registro de Preços de materiais de esto-
mia  Preço Unitário:  lote 01: itens 01 (R$ 55,60), 02 (R$ 30,00) e 03 (R$ 28,90), lote 
03: itens 07 (R$ 63,00), 08 (R$ 31,75) e 09 (R$ 32,00), lote 08: item 19 (R$ 8,94) e 
lote 15: item 26 (R$ 14,31)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  02/12/21

 Processo Administrativo n.º  PMC.2020.00040306-32  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade: Pregão Eletrônico n.º  216/21  Ata de Registro de 
Preços n.º  580/21  Detentora da Ata:  COLOPLAST DO BRASIL LTDA  CNPJ nº 
 02.794.555/0004-20  Objeto:  Registro de Preços de materiais de estomia  Preço Uni-
tário:  lote 02: itens 04 (R$ 53,37), 05 (R$ 29,24) e 06 (R$ 62,00), lote 11: item 22 (R$ 
60,00), lote 12: item 23 (R$ 28,32), lote 13: item 24 (R$ 30,00), lote 14: item 25 (R$ 
25,67) e lote 16: item 27 (R$ 54,85)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  02/12/21

 Processo Administrativo n.º  13/10/9347  Interessado:  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade:  Contratação Direta nº 59/19  Locador  a  :  Global Veículos e Serviços 
Ltda  C  NPJ   nº  06.907.019/0001-00  Termo de Locação nº  13/19  Termo de Adita-
mento de Locação n.°  15/21  Objeto do Aditamento : Prorrogação do prazo contratu-
al por 18 meses  Valor total:  R$ 320.749,74  Assinatura:  15/10/21

 Processo Administrativo n.º  PMC.2019.00006324-42  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 208/19  Contratada:  SOM-
PO SEGUROS S/A  CNPJ nº  61.383.493/0001-80  Termo de Contrato n.º  128/19 
 Termo de Aditamento n.º  149/21  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo 
contratual por 12 meses  Valor:  R$ 53.986,82  Assinatura:  29/10/21

 Processo Administrativo n.º  PMC.2019.00013461-33  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Finanças  Con  veni  ada:  Companhia de Habitação Popular de Campinas 
- COHAB  CNPJ nº  46.044.871/0001-08  Termo de Con  vênio   n.º  17/20  Termo de 
Aditamento   de Convênio   n.º  14/21  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo 
por 12 meses  Valor:  R$ 557.278,22  Assinatura:  22/10/21

 Processo Administrativo n.º  PMC.2021.00039382-40  Interessado  Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos  Termo 
de  Fomento  n.º 141/21  Entidade:  SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHO-
RA DO SAGRADO CORAÇÃO  CNPJ nº  60.470.960/0012-08  Objeto:  Execução de 
ações voltadas a política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  Valor:  
R$ 17.819,07  Prazo:  12 meses  Assinatura:  02/12/21
 

 CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 PORTARIA N° 081/21 
  

 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Justiça, no uso das atribuições previstas no Decre-
to n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
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Resolve determinar a instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória,  
para a regular apuração dos fatos narrados no protocolado nº  PMC.2021.00051831-
73  ,  proveniente da  Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Seguran-
ça Pública  . 
 

 Campinas, 26 de novembro de 2021 
 PETER PANUTTO 

 Secretário Municipal de Justiça 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO - AUTUADA 
 Despacho 

 
Nos termos do artigo 55 do Decreto Municipal nº 18.922/2015, fi ca a parte autuada 
notifi cada para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência da r.decisão administrativa 
de primeira instância:

NÚMERO DO AUTO RAZÃO SOCIAL
00632/2017/ADC MRV COMERCIO & INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA
00768/2017/ADC FL CAMP COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP
00780/2017/ADC CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
00799/2017/ADC K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
00804/2017/ADC CMD-AD COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
00826/2017/ADC FERNANDO FELIZARDO REGO ME
00836/2017/ADC UP AUTOMOVEIS LTDA EPP
00843/2017/ADC DAHRUJ MOTORS LTDA
00846/2017/ADC INIPLA VEICULOS LTDA
00851/2017/ADC HLJ VEICULOS E PECAS LTDA EPP
00882/2017/ADC AUTO ABOLICAO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
01009/2017/ADC M2VEICULOS LTDA
01010/2017/ADC M2VEICULOS LTDA
01023/2017/ADC HDF COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
01057/2017/ADC CEA MODAS LTDA
01108/2017/ADC CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
01135/2017/ADC BURT MOTOS LTDA
01230/2017/ADC ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA
01244/2017/ADC POLIMPORT COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
01249/2017/ADC MIAMI SPORTS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
01426/2017/ADC MAGAZINE TORRA TORRA LTDA
01759/2016/ADC REDECINE - CPQ CINEMATOGRAFICA LTDA
01972/2018/ADC TEMPUS IMOVEIS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
01979/2018/ADC CANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
02174/2018/ADC LONDRES IMOVEIS ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 YARA PUPO 

 DIRETORA DO PROCON DE CAMPINAS 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO 
 Protocolo:  2004/11/4217  Interessado:  Condomínio Edifício Flamboyant I. 
Decisão: DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo em 180 (cento e oitenta) dias, 
solicitado através do processo  SEI nº PMC.2021.00070312-22  .  

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 HÉLIO CÉSAR GOMES 

 DIRETOR DE CONTROLE URBANO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
 
 DEFERIDOS - ALVARÁ DE USO 
PROT. 21/11/14307 POSTO DE SERVIÇO JARDIM LISA LTDA - PROT. 21/11/4866 SUSANA M. P. DA 
CUNHA CANTO DAL MOLIN DECORACOES - PROT. 19/11/9714 COLEGIO RENOVATUS LTDA - 
PROT. 21/11/2354 C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA - PROT. 18/11/16080 BORGHI AGRICOLA E 
COMERCIAL S/A - PROT. 20/11/13108 CONEXOES GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PROT. 
14/11/10191 MANOEL DA ROCHA CAMPINAS - ME - PROT. 21/11/3305 APERAM INOX AMERCI-
CA DO SUL S/A - PROT. 19/11/4553 MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA - PROT. 
21/11/537 INPROCO - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - PROT. 18/11/4329 OFF IMOVEIS - NE-
GOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - PROT. 21/11/4613 CHEZ ELLE CENTRO ESTETICO EIRELI EPP 
- PROT. 21/11/4310 SUPERSONIC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - PROT. 20/11/6871 ARI NU-
NES FILHO - PROT. 21/11/8474 ESTACAO BARAO LTDA - PROT. 21/11/14196 CRISTINA DAS NE-
VES GIRAO SALGADO SOARES - PROT. 21/11/14339 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - PROT. 
21/11/14341 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - PROT. 21/11/14342 CONGREGACAO CRISTA NO 
BRASIL - PROT. 21/11/14390 CLINICA PERES LTDA - PROT. 20/11/1792 CALEDONIA SAUDE S.A..

 DEFERIDOS - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL 
PROT. 21/11/14145 SPECIALPACK EMPACOTAMENTO E ROTULAGEM DE PRODUTOS LTDA - 
PROT. 21/11/14165 RAIA DROGASIL S/A - PROT. 21/11/14166 RAIA DROGASIL S/A.

 DEFERIDOS - VIA RÁPIDA EMPRESA 
PROT. 21/11/11992 STUDIO FLEX PILATES CAMPINAS LTDA - PROT. 20/11/3701 R.S.V. COMERCIO 
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - PROT. 21/11/12832 CENTRO RADIOLOGICO CAMPI-
NAS LTDA - PROT. 21/11/12835 CENTRO RADIOLOGICO CAMPINAS LTDA.

 DEFERIDOS - ESTAÇÃO RÁDIO BASE 
PROT. 19/11/17484 TELEFONICA BRASIL S.A. - PROT. 19/11/17487 TELEFONICA BRASIL S.A. - 
PROT. 19/11/17489 TELEFONICA BRASIL S.A. - PROT. 19/11/17491 TELEFONICA BRASIL S.A..

 INDEFERIDOS - ALVARÁ DE EVENTO 
PROT. 21/11/15191 CONDOMINIO SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS - PROT. 21/11/15029 APARECI-
DA ALVES FLORIANO - DECOR INTERIORES.

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS - ALVARÁ DE EVENTO 
PROT. 21/11/15253 HEL CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EIRELI - PROT. 
21/11/15263 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 

 02 de dezembro de 2021 
 HÉLIO CÉSAR GOMES 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
   

 DEFERIDOS 
PROT. 21/11/7541 NOVA GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PROT. 20/11/9497 
ANDRESSA BAUSCH AMARAL PADOVANI.

 EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC 297/20 - ARI 
PROT. 21/11/7533 MILTON MARQUES DE OLIVEIRA.

 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 COORDENADORA DEPARTAMENTAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo : PMC.2020.00044324-39 -  Interessado : Secretaria Muni-
cipal de Saúde -  Assunto : Pregão nº 181/2021 - Eletrônico
 Objeto : Registro de Preços de medicamentos para retaguarda de epidemia de Dengue, 
Chikungunya e Zika.Diante dos elementos constantes no presente processo adminis-
trativo homologado conforme SEI 2020.00044324-39 documento 4530883 e do dis-
posto no Art. 9º Inciso II do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa 
total de  R$ 607.085,50  ( Seiscentos e sete mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centa-
vos) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
-  R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI - 
ME  .,  no valor total  de R$ 145.800,00  (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos reais), 
para o fornecimento do lote 24, Ata Registro de Preços nº 494/2021;
 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. , no valor total  de R$ 91.187,50  (noventa e um 
mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), para o fornecimento dos lotes 04 
e 02, Ata Registro de Preços nº 497/2021;
 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,  no valor 
total  de R$ 70.518,00  (setenta mil, quinhentos e dezoito reais), para o fornecimento 
do lote 06, Ata Registro de Preços nº 499/2021;
 PORTAL LTDA,  no valor total  de R$ 6.930,00  (seis mil, novecentos e trinta reais), 
para o fornecimento do lote 08, Ata Registro de Preços nº 500/2021;
 SARDINHA E SARDINHA - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI-
COS LTDA. - ME,  no valor total  de R$ 1.400,00  ( um mil e quatrocentos reais), para 
o fornecimento do lote 32, Ata Registro de Preços nº 503/2021;
 SEMEAR DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP  no valor total  de R$ 218.125,00  ( 
duzentos e dezoito mil, cento e vinte e cinco reais), para o fornecimento do lote 20, 
Ata Registro de Preços nº 504/2021;
 DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ,no 
valor total  de R$ 73.125,00  (setenta e três mil, cento e vinte e cinco reais), para o for-
necimento do lote 22, Ata Registro de Preços nº 505/2021; 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 LAIR ZAMBON 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
  

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA DIRETORA DO DEPAR-

TAMENTO DE SAÚDE EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021 
 Diante dos elementos constantes do protocolado administrativo nº 2021.00074277-20, 
vez que preenchidos o requisitos do artigo 5º, XXXIII e XXXIV, da Constituição Fe-
deral, defi ro a solicitação de certidão de inteiro teor do protocolo nº 2021.00050513-
40, nos termos do artigo 8, e do § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18.050 de 
01 agosto de 2013. 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 DEISE FREGNI HADICH 

 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA SETORIAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA comunica: 
 PROTOCOLO: PMC.2021.00029930-51
INTERESSADO: ATPE BAR E WHISKERIA LTDA
CNPJ/CPF: 20.454.583/0001-76
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO o Auto de Imposição de Penalidade nº4027386 e Notifi cação de Recolhi-
mento de Multa nº 4146546 

PROTOCOLO: PMC.2021.00011738-07
INTERESSADO: SILVEIRA & LIMA BAR E LANCHONETE LTDA
CNPJ/CPF: 27.876.538/0001-10
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3814108, uma vez que o au-
tuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3616636 e  CONVALIDO-
doAuto de Imposição de Penalidade AIP nº 3616636, com a inclusão do  com a inclu-
são 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 
(quatrocentas) Unidades Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2021.00011740-13
INTERESSADO: VIDOTTINHO BAR E RESTAURANTE LTDA
CNPJ/CPF: 26.153.110/0001-87
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO a Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3837216, uma vez que o au-
tuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3627389 e  CONVALIDO o 
Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 3627389, com a inclusão do Art. 3º e 5º do 
Dec. Mun. 20.951/20 c/c Art. 8º do Dec. Mun. 20.901/20 n o campo "conforme dis-
posto" ao qual se refere à penalidade Multa no valor de  400 (quatrocentas) Unidades 
Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2021.00011743-66
INTERESSADO: APARECIDA MORENO RODRIGUES & CIA LTDA ME
CNPJ/CPF: 45.787.470/0001-85
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO a Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3833858, uma vez que o autu-
ado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3619099 e  CONVALIDOoAuto 
de Imposição de Penalidade AIP nº 3619099, com a inclusão do  Art. 3ºe 5ºdo Dec. 
Mun. 20.951/20 c/c Art. 8ºdo Dec. Mun. 20.901/20 no campo "conforme disposto" 
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ao qual se refere à penalidade
Multa no valor de  400 (quatrocentas) Unidades Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2020.00062557-12
INTERESSADO:  S & B CAMBUÍ CENTRO DE TREINAMENTO LTDA EPP 
CNPJ/CPF: 20.533.878/0001-08
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3564240 , uma vez que 
o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3425951 

PROTOCOLO: PMC.2020.00062047-19
INTERESSADO: LANCHONETE E CHOPERIA LORENÇO E GONZALES LTDA
CNPJ/CPF: 00.680.104/0001-94
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO a Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3610532, uma vez que o au-
tuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3317014 e  CONVALIDO o 
Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 3317014, com a inclusão do Art. 3º e 5º do 
Dec. Mun. 20.951/20 c/c Art. 8º do Dec. Mun. 20.901/20no campo "conforme dis-
posto" ao qual se refere à penalidade Multa no valor de  400 (quatrocentas) Unidades 
Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2020.00060880-34
INTERESSADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS
CNPJ/CPF: 42.591.651/0797-34
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3672700, uma vez que o autu-
ado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3400209 de 02/02/2021  e  CON-
VALIDO do Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 3400209  de 02/02/2021 , 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 
(quatrocentas) Unidades Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2020.00060341-12
INTERESSADO: OLIROPA COMERCO E SERVICOS EMPRESARIAIS ARTIS-
TICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 00.009.079/0001-11
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3672733, uma vez que o autu-
ado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3378282 de 28/01/2021  e  CON-
VALIDO do Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 3378282 de 28/01/2021 , com a 
inclusão do Art. 3º e 5º do Decreto Municipal 20.951/20 c/c Art. 8º do Decreto Munic. 
20.901/20no campo "conforme disposto" ao qual se refere à penalidade Multa no valor 
de  400 (quatrocentas) Unidades Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2020.00059710-15
INTERESSADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCA-
NAS
CNPJ/CPF: 61.099.834/0425-19
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3529021 , uma vez que 
o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3358775 

PROTOCOLO: PMC.2020.00055177-13
INTERESSADO: LUIZ NUNES MENDES NETO 04124948336
CNPJ/CPF: 13.561.887/0001-39
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO a Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3550132, uma vez que o au-
tuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3230400 e  CONVALIDO do 
Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 3230400, com a inclusão do o Art. 3º e 5º do 
Dec. mun. 20.951/20 c/c Art. 8º do Dec. Mun. 20.901/20 no campo "conforme dis-
posto" ao qual se refere à penalidade Multa no valor de  400 (quatrocentas) Unidades 
Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2020.00050520-61
INTERESSADO: HOT CAMPINAS COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 12.568.252/0001-09
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3271620 , uma vez que 
o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade - Multa nº 3147401 

PROTOCOLO: PMC.2020.00050524-94
INTERESSADO: MENDES, REGONATTI E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 00.914.151/0013-99
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3378290 , uma vez que 
o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3248882 

PROTOCOLO: PMC.2020.00049529-47
INTERESSADO: F. F. PARTNERS ACADEMIA LTDA
CNPJ/CPF: 31.359.106/0001-00
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3229960 , uma vez que 
o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade - Multa nº 3070861 

PROTOCOLO: PMC.2020.00043277-24
INTERESSADO: ATPE BAR E WHISKERIA LTDA
CNPJ/CPF: 20.434.583/0001-76
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3112393 , uma vez que 
o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade - Multa nº 2977892 

PROTOCOLO: PMC.2020.00040820-12
INTERESSADO: MINIMERCADO KASQUINHA
CNPJ/CPF: 12.305.443/0001-70
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3266171, uma vez que o au-
tuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 2899370 e  CONVALIDO 
do Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 2899370  , com a inclusão do  Art. 3ºe 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 (quatrocentas)Unidades 
Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2020.00031469-98

INTERESSADO: COMERCIAL DE MÓVEIS JORDANÉSIA
CNPJ/CPF: 21.660.868/0001-16
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 2922889 , uma vez que 
o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 2763988 

PROTOCOLO: PMC.2020.00030195-38
INTERESSADO: R.S. CABELEIREIROS LTDA
CNPJ/CPF: 04.926.693/0001-07
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO a Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3611890, uma vez que o au-
tuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 13/20  e CONVALIDO o Auto 
de Imposição de Penalidade AIP nº 13/20 , com a inclusão do  Art. 8º do Dec. mun 
20.901/20 no campo "conforme disposto" ao qual se refere à penalidade Multa no valor 
de  400 (quatrocentas) Unidades Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2020.00027987-71
INTERESSADO: SUPERMERCADO BARAO LTDA
CNPJ/CPF: 45.830.072/0001-02
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
 INVALIDO  a Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3067055, uma vez que o au-
tuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 2787987 e CONVALIDO  o 
Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 2787987 , com a inclusão do  Art. 8º do Dec. 
Mun. 20.901/20 no campo "conforme disposto" ao qual se refere à penalidade Multa 
no valor de 400 (quatrocentas)Unidades Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2020.00034571-36
INTERESSADO: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA
CNPJ/CPF: 22.685.030/0031-37
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3050489 , uma vez que 
o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 2945056 

PROTOCOLO: PMC.2021.00020146-13
INTERESSADO: PERFUMARIA PRINCESA D´OESTE LTDA
CNPJ/CPF: 18.425.824/0002-50
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 4316083 , uma vez que 
o autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3833768 

PROTOCOLO: PMC.2020.00026914-61
INTERESSADO: WILLIAM JONATHAS DE OLIVEIRA VELHO
CNPJ/CPF: 442.032.918-10
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3227358, uma vez que o au-
tuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 2670777 de 14/07/2021 e CON-
VALIDOdoAuto de Imposição de Penalidade AIP nº 2670777 de 14/07/2021 , com a in-
clusão do  Art. 8º do Dec. Mun. 20.901/20 no campo "conforme disposto" ao qual se 
refere à penalidade Multa no valor de (400 Quatrocentas) Unidades Fiscais de Cam-
pinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2020.00062126-57
INTERESSADO: LAVIRE'S RECREACAO, LAZER E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 84.840.099/0001-20
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO a Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 3672530, uma vez que o autu-
ado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3378108 de 28/01/2021e CON-
VALIDO o Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 3378108 de 28/01/2021, com a in-
clusão 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 
(quatrocentas) Unidades Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2021.00015386-60
INTERESSADO: JOSE LUIZ ALBANO DA SILVA ELETRONICOS
CNPJ/CPF: 06.338.003/0003-88
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 4132653, uma vez que o 
autuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3798406e CONVALIDAÇÃO 
do Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 3798406, com a inclusão do Art. 3º E 5º do 
Dec. Mun. 20.951/20 c/c Art.8º B do Dec. Mun.20.901/20no campo "conforme dis-
posto" ao qual se refere à penalidade Multa no valor de 400 (quatrocentas) Unidades 
Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2021.00016708-51
INTERESSADO: LOTÉRICA OURO VERDE
CNPJ/CPF: 15.378.146/0001-42
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDAÇÃO do Auto de Imposição de Penalidade AIP nº 3889165 , por conter-
vício na sua de forma, pornão possuir ciência do interessado e ter sido lavrado antes 
da decisão da defesa apresentada pelo autuado. INVALIDAÇÃO da Notifi cação para 
recolhimento de multa - NRM.

PROTOCOLO: PMC.2021.00020316-23
INTERESSADO: MARIONELA LANCHES E SUCOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.825.387/0001-76
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
INVALIDO da Notifi cação de Recolhimento de Multa, nº 4132799, uma vez que o au-
tuado não deu ciência no Auto de Imposição de Multa nº 3799075 de 06/05/2021 e CON-
VALIDOdoAuto de Imposição de Penalidade AIP nº 3799075 de 06/05/2021 , com a in-
clusão do Art. 3º e 5º do Dec. mun. 20.951/20 c/c Art. 8º do Dec. Mun. 20.901/20 c/c 
art. 8º B do Dec. Mun. 21.393/21no campo "conforme disposto" ao qual se refere à 
penalidade Multa no valor de 800 (Oitocentas)Unidades Fiscais de Campinas - UFIC

PROTOCOLO: PMC.2021.00038863-47
INTERESSADO: CÁSSIO CAMILO REDER JÚNIOR
CNPJ/CPF: 322.823.818-07
ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
DEFIRO o presente recurso e a INVALIDAÇÃO do Auto de Infração de Multa -BO 
GM nº 40.766/21 de 22/06/2021, visto não se tratar de festa clandestina.

PROTOCOLO: PMC.2021.00066986-22
INTERESSADO: ALERT BPO SOLUÇÕES INTEGRAIS LTDA
CNPJ/CPF: 22.116.625/0001-56
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ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO/AUTO
 MANTENHO  o Auto de Infração (AI) nº 09972, lavrado e entregue ao responsável 
pelo estabelecimento em 27/10/2021.Considerando tratar-se de infração relativa ao 
controle ou mitigação da disseminação da Covid-19 previstas no Art. 2º do Dec. Mun. 
21.532/21 e de acordo com a Lei estadual 10.083/98, artigos 110 e 111, DETERMI-
NO  a aplicação da penalidade de  MULTA no valor de 1.600 (mil e seiscentas)Uni-
dades Fiscais de Campinas - UFICs. 
 

 02 de dezembro 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.2021.00025604-56
INTERESSADO: RENATA PINTO FRANCESCHINI
CNPJ/CPF: 120.521.118-75
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITARIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00073180-17
INTERESSADO: RICARDO DESTRO SAADE
CNPJ/CPF: 071.686.638-28
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITARIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00072886-90
INTERESSADO: REGINA MIRANDA ROSA
CNPJ/CPF: 173.921.728-40
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITARIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00072882-66
INTERESSADO: DANILO GLAUCO FERREIRA VILLAGELIN FILHO
CNPJ/CPF: 223.800.390-03
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITARIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00071916-96
INTERESSADO: BERENICE CUNHA WILKE
CNPJ/CPF: 051.881.908-69
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITARIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00071140-12
INTERESSADO: DR. BACCILI SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES S/S
CNPJ/CPF: 46.049.458/0005-60
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITARIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00070586-94
INTERESSADO: RJL - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA
CNPJ/CPF: 42.223.291/0001-27
ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
INDEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00070001-81
INTERESSADO: RJL - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA
CNPJ/CPF: 42.223.291/0001-27
ASSUNTO: LICENÇA SANITÁRIA INICIAL 
INDEFERIDO

PROTOCOLO: PMC. 2021.00068393-82
INTERESSADO: CALEDU SERVIÇOS DE ACADEMIA LTDA
CNPJ/CPF: 32.617.705/0001-49
ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO 7830 POR ERRO DE MÉRITO.

PROTOCOLO: PMC.2021.00064952-76
INTERESSADO: PROJETO RESGATE DE EFRAIM
CNPJ/CPF: 31.395.772/0001-01
ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
INDEFERIDO POR TRATAR-SE DE DEFESA INTEMPESTIVA NÃO TEREM SIDO APRESENTADOS 
ELEMENTOS QUE COMPROMETAM A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

PROTOCOLO: PMC.2021.00063489-91
INTERESSADO: RECANTO INFANTIL GIRASSOL LTDA
CNPJ/CPF: 52.344.611/0001-50
ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
INDEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00063263-26
INTERESSADO: RJL - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA
CNPJ/CPF: 42.223.291/0001-27
ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
INDEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00062676-48
INTERESSADO: ROSANA FRASCATI
CNPJ/CPF: 087.229.208-89
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: ENDEREÇO
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00062543-17
INTERESSADO: BERÇARIO GIRASSOL LTDA
CNPJ/CPF: 19.901.949/0001-90
ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
INDEFERIDO. PENALIDADE MANTIDA. NÃO CABE CONCESSÃO DE PRAZO.

PROTOCOLO: PMC.2021.00061737-41
INTERESSADO: ANJOS E ARCANJOS RESIDENCIAL PARA IDOSOS
CNPJ/CPF: 42.949.088/0001-32
ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00059521-42
INTERESSADO: GALLO - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 31.761.615/0001-64
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA 
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00048940-68
INTERESSADO: TANIA CRISTINA LEITE VILLA
CNPJ/CPF: 282.542.578-84
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA SANITÁRIA (EQUIPAMENTO)
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00031063-50
INTERESSADO: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO - HOSPITAL E MA-
TERNIDADE CELSO PIERRO
CNPJ/CPF: 46.020.301/0002-69

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA 
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00020424-04
INTERESSADO: VIVIANE BIEN MITICA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 254.147.108-48
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA 
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2021.00019868-16
INTERESSADO: VIVIANE BIEN MITICA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 254.147.108-48
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA 
INDEFERIDO POR DUPLICIDADE DE SOLICITAÇÃO COM O PROTOCOLO PMC.2021.00020424-04

 

 02 de dezembro 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.2021.00060968-19 
 INTERESSADO: PR FACILITIES SERVICE EIRELI  
 CNPJ/ CPF: 27.820.770/0026-95  
 ASSUNTO: DEFESA/RECURSO 
 INDEFERIDO A SOLICITAÇÃO DE PRAZO.  

 PROTOCOLO: PMC.2021.00060711-58 
 INTERESSADO: PR FACILITIES SERVICE EIRELI  
 CNPJ/ CPF: 27.820.770/0026-95  
 ASSUNTO: DEFESA/RECURSO 
 INDEFERIDO A SOLICITAÇÃO DE PRAZO.  

 PROTOCOLO: PMC.2021.00035699-61 
 INTERESSADO: PR FACILITIES SERVICE EIRELI  
 CNPJ/ CPF: 27.820.770/0026-95  
 ASSUNTO: DEFESA/RECURSO 
 INDEFERIDO POR INTEMPESTIVIDADE.  

 PROTOCOLO: PMC.2021.00063878-99 
 INTERESSADO: CAMP CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  
 CNPJ/ CPF: 27.820.770/0026-95  
 ASSUNTO:   LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: PMC.2021.00002847-61 
 INTERESSADO: SAPORE S.A  
 CNPJ/ CPF: 67.945.071/0745-06  
 ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DEKEILA VALIM BRITO, CRN3 
Nº 33469.  
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: PMC.2021.00047773-47 
 INTERESSADO: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.  
 CNPJ/ CPF: 04.972.092/0031-48  
 ASSUNTO:   DEFESA/RECURSO 
 INDEFERIDO A SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.  

 PROTOCOLO: PMC.2021.00016387-02 
 INTERESSADO: TENDA ATACADO SA  
 CNPJ/ CPF: 01.157.555/0010-03  
 ASSUNTO:   AUTO DE INFRAÇÃO 
 INVALIDO A NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA, Nº 0506  ,  UMA VEZ QUE O AU-
TUADO NÃO DEU CIÊNCIA NO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº   3676889  E   CONVALIDO 
DO   AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AIP Nº   3676889,   COM A INCLUSÃO DO   ART. 3º 
E 5ºDO DEC. MUN. 20.951/20 C/C ART. 8º DO DEC. MUN. 20.901/20 C/C ART. 8º B DO DECRETO 
MUNICIPAL 21.382/21  NO CAMPO "CONFORME DISPOSTO" AO QUAL SE REFERE À PENALI-
DADE MULTA NO VALOR DE 8  00 (OITOCENTAS)  UNIDADES FISCAIS DE CAMPINAS - UFIC".  

 

 02 de dezembro de 2021 
 ANNE ANDREA DUTRA DOS SANTOS 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

 PROTOCOLO: PMC.2021.00071808-13
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S.A
CNPJ/CPF: 61.412.110/1012-61
ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
DEFERIDO

PROTOCOLO: PMC.2020.00046527-14
INTERESSADO: TECA FRIO TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA 
CNPJ/CPF: 10.318.473/0001-95 
ASSUNTO: LICENÇA SANITÁRIA INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE 
JOSÉ LUIZ MARQUES FILHO, CRF 24.380 
DEFERIDO

 

 02 de dezembro de 2021 
 ANA HELOISA DE LIMA VIEIRA 

 CHEFE DE SETOR 
  

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA DIRETORA DO DEPAR-

TAMENTO DE SAÚDE EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021 
 Diante dos elementos constantes do protocolado administrativo nº 2021.00072100-71, 
vez que preenchidos o requisitos do artigo 5º, XXXIII e XXXIV, da Constituição Fe-
deral, defi ro a solicitação de certidão de inteiro teor do protocolo nº 2020.00017359-
96, nos termos do artigo 8, e do § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18.050 de 
01 agosto de 2013.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 DEISE FREGNI HADICH 

 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
 
SEI PMC 2021.00072608-41
Interessado: Nelson Sardinha
AIM Nº 000006100-N-2
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Autorizo o cancelamento do Auto de Infração e Multa - AIM Nº 000006100-N-2.
 

 Campinas, 25 de novembro de 2021 
 PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EM EXERCÍCIO 
  

 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

ESPOLIO DE MARIA 
APPARECIDA MO-

REIRA DIAS
3414.31.88.0061 27170 BAIRRO 

BOTAFOGO 014- 2021/156/8338

 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EM EXERCÍCIO 
  

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

 Protocolo: 2019/50/375
Interessado: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, situada na  Rua Padre Manoel Bernardes Nº 1.275, Parque 
Taquaral, Campinas, SP  - Setor de Expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da data da publicação desta, para tomar ciência das informações e esclarecimentos 
contidos no referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO 

 Secretário Municipal de Serviços Públicos emi Substituição 
  

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO   
 Protocolo nº 2019.10.7580
Interessado: ARESPCJ - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, situada na Rua Padre Manuel Bernardes nº 1.275 - Setor de Expe-
diente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar 
ciência das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
 

 Campinas, 01 de dezembro de 2021 
 PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO 

 Secretário Municipal de Serviços Públicos emi Exercício 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 COMUNICADO   
 Considerando as justifi cativas apresentadas pela proponente BYD DO BRASIL 
LTDA, com fundamento na disposição contida no item 10.1 do edital, fi ca prorrogado 
por mais 30 (trinta) dias úteis  o prazo para apresentação dos estudos objeto da MPIP 
n. 001/2021, consignado no item 2.10 do edital de Chamamento Público n. 001/2021. 
Publique-se.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Processo PMC.2021.00050145-76 
 Interessado: Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado: Allan Silas Calux 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  de  Multa n°  99/2021 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado por 
realizar movimentação de 401,25 m³ de terra sem possuir autorização, com a seguinte 
redação:
“Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de MULTA no valor de 401,25 UFIC.

Nos termos do artigo 8º do Decreto nº 19575/2017, o infrator poderá interpor recurso 
administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados da notifi cação.”
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Processo PMC.2021.00050148-19 
 Interessado: Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado: Allan Silas Calux 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  de  Multa n°  100/2021 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado por 
realizar movimentação de 364,76 m³ de terra sem possuir autorização, com a seguinte 
redação:
“Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de MULTA no valor de 364,76 UFIC.
Nos termos do artigo 8º do Decreto nº 19575/2017, o infrator poderá interpor recurso 
administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados da notifi cação.”
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO 
AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
 CONVOCAÇÃO 

 Protocolo: 2020/11/6816
Interessado: Construtora Dharma Ltda
Assunto: Cadastramento/Diretrizes urbanísticas
Para prosseguimento da análise, por parte da SVDS, solicitamos o comparecimento 
do interessado, seu representante legal ou responsável técnico, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados desta publicação, à Av. Anchieta nº 200, 16º andar, para tra-
tar de assuntos relativos à aprovação do Levantamento Planialtimétrico- Diretrizes 
Urbanísticas da gleba objeto do presente protocolado, sob pena de arquivamento do 
processo, conforme dispõe o Decreto Municipal nº20.739/20.  O atendimento pelo 
técnico que subscreve esta convocação é feito de segunda  a sexta-feira, das 14h00 
às 17h00, mediante ao agendamento pelo fone 2116-8485   ou pelo email sylvia.tei-
xeira@campinas.sp.gov.br.  
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 ENGª. SYLVIA R.D.TEIXEIRA 

 CPGA-DVDS matrícula: 100818-8 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO   
  Processo Administrativo nº SEI CAMPREV.2020.00001813-51 - Interessado : Ins-
tituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV  Modalidade : 
Dispensa de Licitação nº 44/2020 - Contratada : BTHK BRANDING STRATEGY 
AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - CNPJ n° 31.675.254/0001-33 - Contrato 
nº 16/2020 - Termo Aditivo: 22/2021- Objeto do Contrato : Contratação de empresa 
especializada para serviços de publicação, em jornal de grande circulação local/regio-
nal, no caderno de classifi cados ou em espaço específi co de publicação de editais e 
anúncios ofi ciais, de materiais de interesse do Instituto de Previdência Social do Muni-
cípio de Campinas - CAMPREV.  Vigência: 12 (doze) meses  Valor Total : R$ 3.525,00 
(três mil, quinhentos e vinte e cinco reais) - Assinatura : 25/11/2021. 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 JESSÉ BRUSCHI FERREIRA 

 Diretor Administrativo 
  

 NOTIFICAÇÃO   
 Fica a servidora Sara Cristina Borges Bueno notifi cada a comparecer até o dia 
17/12/2021 à sede do Camprev situada na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401 - 
Parque Itália, Campinas-SP. 
Isto para que tome ciência dos valores e condições referentes à  aposentadoria, que 
se dará a partir de 01/02/2022  conforme determinado pela Junta Médica Ofi cial.
A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.  
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 MARGARETH MORELLI 
 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO   
 Aditamento nº 01 ao Convênio nº 001/2020 - Protocolo nº 008/2020 - entre a EMDEC 
S/A e a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CNPJ nº 33.050.196/0001-
88 - Objeto do Aditamento:  prorrogação de prazo do convênio nº 001/2020, com 
vigência até 02/07/2023 . Data de assinatura: 30/11/2021. 
 

 DIVISÃO DE COMPRAS   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Rua Dr. Salles Oli-
veira, nº 1.028, Vila Industrial, Campinas/SP, comunica que se encontra aberto o Pre-
gão Eletrônico nº 001/2022, protocolo SEI EMDEC.2021.00002071-80 -  Registro 
de Preços para realização de testes laboratoriais RT-PCR (reverse-transcriptase 
polymerase chain reaction) por empresa especializada, através de swab naso-
faringe, aprovados pela ANVISA, e disponibilização de resultados, que serão 
utilizados para testagem dos empregados da EMDEC que apresentarem sinais 
e sintomas de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19).  O edital poderá ser 
obtido através de download nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emdec.com.
br (clicando no link "Licitações" e em seguida "Agenda de Licitações") ou solicitado 
através do e-mail licitacoes@emdec.com.br.  A abertura das propostas ocorrerá às 
9h00min do dia 10/01/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 
9h30min do dia 10/01/2022.  Em: 02/12/2021. 
 

 DIVISÃO DE COMPRAS 
  

EXTRATO DE CONTRATO   
Contrato nº 051/2021 - Protocolo SEI EMDEC nº 2021.00001996-59 - Pregão Ele-
trônico nº 035/2021 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: DOC CENTER MI-
CROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA 
- ME - CNPJ: 01.573.795/0001-90- Objeto: Prestação de serviços de digitalização de 
documentos, custodia de documentos, fornecimento de tecnologia em Gestão Eletrô-
nica de Documentos (GED)/Gerenciador de  Conteúdo Empresarial (ECM), mão 
de obra especializada em equipamentos para gestão de informações e do acervo 
documental da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC, 
 obedecendo as especifi cações descritas nos itens do Anexo I - Termo de Referência .  
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Valor: R$ 766.800,00 - Prazo: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da 
publicação do extrato no Diário Ofi cial do Município - Data de assinatura: 02/12/2021 

 DIVISÃO DE COMPRAS 

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

 EXTRATO   
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 Processo Nº: HMMG.2021.00000246-97.  Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
188/2021. Ata de Registro de Preços.  Objeto:  Registro de Preços de medicamentos 
oncológicos diversos (Ácido Folínico e outros).  Empresa:  Accord Farmacêutica - 
LTDA .  CNPJ : 64.171.697/0001-46. item 11 - R$ 60,00. item 12 - R$ 27,00.  Em-
presa:  Ativa Comercial Hospitalar Ltda.  CNPJ:  04.274.988/0001-38. item 13 - R$ 
37,00. Item 14 - R$ 80,25.  Empresa:  Crismed Comercial Hospitalar Ltda.  CNPJ:  
04.192.876/0001-38. item 05 - R$ 94,3560. Item 06 - R$ 27,93.  Empresa:  Daniel 
Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos.  CNPJ:  28.004.857/0001-07. 
item 02 - R$ 3,00.  Empresa:  Portal Ltda.  CNPJ:  05.005.873/0001-00. item 01 - R$ 
2,89.  Empresa:  Promefarma - Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.  CNPJ: 
 81.706.251/0001-98. item 03 - R$ 34,59.  Empresa:  SP Hospitalar Ltda.  CNPJ: 
 27.817.504/0001-55. Item 15 - R$ 62,00. item 16 - R$ 51,30.  Empresa:  Techpharma 
Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Eireli.  CNPJ:  35.067.853/0001-25. 
item 09 - R$ 59,00. item 10 - R$ 149,00. item 17 - R$ 105,80. item 18 - R$ 195,50. 
 Prazo:  O preço registrado tem validade de  12 (doze) meses , a contar da assinatura da 
Ata de Registro de Preços.  Data de início : 02/12/2021.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 HENRIQUE MILHINA MOREIRA 

 Diretor Administrativo Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
 DR SERGIO BISOGNI 

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
  

 EXTRATO   
  TERMO DE ADITAMENTO 
 Protocolo nº  :  1363/2019.  Modalidade:  Pregão Eletrônico nº 02/2020.  Objeto : Con-
tratação de empresa especializada na locação de equipamentos completos como ven-
tilador microprocessado, monitor multiparamétrico, oxímetro de mesa e cardioversor 
portátil para as unidades que compõe a rede Mário Gatti.  Termo de Aditamento  :  
257/2021.  Contratada :  OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.  CN
PJ:  58.763.350/0001-90 .  Aditamento:  O contrato tem neste ato supressão do  Termo 
de Contrato nº 024/2020 , de  6,80%  do valor total do Lote 01 (ventilador multipro-
cessado) e  4,73%  do valor total do contrato, correspondendo a  R$ 150.835,07 , consi-
derando o período de  01/12/2021  a  08/03/2022 .  Valor do Contrato Atualizado : R$ 
3.591.940,93.  Assinatura : 25/11/2021. 

 Campinas, 30 de novembro de 2021 
 HENRIQUE MILHINA MOREIRA 

 Diretor Administrativo Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
 DR SERGIO BISOGNI 

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
  

 SUSPENSÃO "SINE DIE"   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  230/2021 
 PROCESSO   Nº HMMG.2021.00000629-47 
 OFERTA DE COMPRA N° ° 824410801002021oc00260 
 OBJETO:  Contratação de empresa para locação de equipamento de realização de he-
modiálise venovenosa contínua (CVVHD), hemofi ltração venosa contínua (CVVH), 
ultrafi ltração contínua (SCUF) e hemodiálise contínua de alto fl uxo (CVVHFD) para o 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti de Campinas com fornecimento todos os materiais 
de suporte e insumos, nas condições, especifi cações e quantitativos constantes neste 
Edital e seus anexos.
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar por intermé-
dio do senhor Pregoeiro comunica aos interessados a  SUSPENSÃO " SINE DIE "  do 
referido procedimento licitatório em virtude de impugnação apresentada por empresa 
interessada. Oportunamente, será divulgada nova data para reabertura do pregão em 
epígrafe.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 ROGÉRIO LAZZARINI DE OLIVEIRA 

 Pregoeiro da Rede Mário Gatti 
  

 SUSPENSÃO "SINE DIE"   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  232/2021 
 PROCESSO   Nº HMMG.2021.00000922-69  
 OFERTA DE COMPRA N° 824410801002021oc00261 
 OBJETO:  Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para pres-
tação de serviços continuados de operação e  manutenção predial  preventiva e cor-
retiva, com fornecimento de mão de obra através de Postos de Serviço, material de 
consumo e insumos necessários à execução dos serviços, bem como a realização de 
serviços comuns de engenharia eventuais e sob demanda e adequações físicas em am-
bientes internos e externos, integrantes da estrutura física das unidades que compõem 
a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospital, por intermé-
dio do Senhor Pregoeiro, comunica aos interessados a  SUSPENSÃO " SINE DIE "  
do referido pregão em virtude de notifi cação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo determinando à imediata paralisarão do procedimento visando o exame 
prévio do edital.
Oportunamente, será divulgada nova data para reabertura do pregão em epígrafe. 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO 

 Pregoeiro da Rede Mário Gatti  
  

 EXTRATO   
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 Processo Nº: HMMG.2021.00000854-83.  Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
171/2021. Ata de Registro de Preços.  Objeto:  Registro de preços de medicamentos di-
versos (Cianocobalamina, heparina sódica, noradrenalina e outros.  Empresa:  ATIVA 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA .  CNPJ : 04.274.988/0001-38. item 12 - R$ 
20,94.  Empresa:  BLAU FARMACEUTICA S.A..  CNPJ:  58.430.828/0001-60. item 
13 - R$ 9,00.  Empresa:  CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA.  CNPJ:  44.734.671/0001-51. Item 05 - R$ 12,95. item 06 - R$ 4,80. item 07 
- R$ 9,08. item 11 - R$ 10,10.  Empresa:  HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. 
 CNPJ:  19.570.720/0001-06. item 10 - R$ 5,20.  Empresa:  KADFAR MEDICA-
MENTOS EIRELI.  CNPJ:  32.116.161/0001-31. item 02 - R$ 4,30.  Empresa:  MED 
CENTER COMERCIAL LTDA.  CNPJ:  00.874.929/0001-40. item 09 - R$ 14,70. 

 Empresa:  REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.  CNPJ: 
 03.948.933/0001-01. item 03 - R$ 1,80
item 04 - R$ 1,80.  Prazo:  O preço registrado tem validade de  12 (doze) meses , a con-
tar da assinatura da Ata de Registro de Preços.  Data de início : 02/12/2021.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 HENRIQUE MILHINA MOREIRA 

 Diretor Administrativo Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
 DR SERGIO BISOGNI 

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 TERMO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 
012/2021- REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 140/2021 - 
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021 - PROCESSO SEI 

IMA.2021.00000779-79 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA com sede na 
Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Praça Dom Barreto, Bairro Ponte 
Preta, CEP: 13041-390 município de Campinas, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº. 48.197.859/0001-69, diante da ocorrência 
de erro material, vem RETIFICAR somente o que se encontra em negrito e 

RATIFICAR as demais previsões pactuadas, nos seguintes termos: 
  Assim, no qual se lê: 
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA com sede na Rua Ber-
nardo de Souza Campos, 42, Praça Dom Barreto, Bairro Ponte Preta, no Município 
de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 48.197.859/0001-69 
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, doravante denominadaCON-
TRATANTE, de um lado, e, de outro, a empresa A SOCIEDADE DE ABASTECI-
MENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. - SANASA CAMPINAS , com sede 
na Avenida da Saudade, 500, Ponte Preta,Campinas- SP -CEP13041903, devidamen-
te inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº. 46.119.855/0011-09 , 
neste ato representado na forma do seu contrato social, doravante denominadaCON-
TRATADA, ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos que 
assumem, em consonância com a Lei Federal nº. 13.303/2016 e suas alterações e tudo 
mais que consta do processo administrativo epigrafado.

 Leia-se: 
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA com sede na Rua Ber-
nardo de Souza Campos, 42, Praça Dom Barreto, Bairro Ponte Preta, no Município 
de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 48.197.859/0001-69 
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, doravante denominadaCON-
TRATANTE, de um lado, e, de outro, a empresa SOCIEDADE DE ABASTECI-
MENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. - SANASA CAMPINAS , com sede 
na Avenida da Saudade, 500, Ponte Preta,Campinas- SP -CEP13041903, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº. 46.119.855/0001-37 e 
NIRE 35.300.024.397 , neste ato representado na forma do seu contrato social, dora-
vante denominadaCONTRATADA, ajustam e convencionam as obrigações e compro-
missos recíprocos que assumem, em consonância com a Lei Federal nº. 13.303/2016 e 
suas alterações e tudo mais que consta do processo administrativo epigrafado.

Diante do exposto fi rma-se o presente termo para que se produzam os regulares efei-
tos.

 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 
  Luana Moisés Ferreira Maciel  
  Gerência Jurídica   

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 RESUMO DE CONTRATO   
  C  ontrato n. 2021/7425 ; PRE 244/2021. Contratada:  Talentos dÁgua Representação 
Projetos Assessoria Ltda , CNPJ: 24.419.445/0001-79. Objeto: fornecimento cone-
xão PVC. Vigência: 12 meses a partir de 30/11/2021. Valor: R$ 33.093,10.
 C  ontrato n. 2021/7426 ; PRE 244/2021. Contratada:  Comercial Vanguardeira Ei-
reli , CNPJ: 10.942.831/0001-36. Objeto: fornecimento conexão PVC. Vigência: 12 
meses a partir de 01/12/2021. Valor: R$ 42.249,60.
 C  ontrato n. 2021/7427 ; PRE 244/2021. Contratada:  Saneamento Brasil Indústria 
e Comércio de Conexões Eireli , CNPJ: 05.603.470/0001-63. Objeto: fornecimento 
conexão PVC. Vigência: 12 meses a partir de 01/12/2021. Valor: R$ 129.697,80.
 C  ontrato n. 2021/7428 ; PRE 244/2021. Contratada:  Uniconexões Indústria e Co-
mércio de Plásticos Eireli EPP , CNPJ: 09.094.769/0001-90. Objeto: fornecimento 
conexão PVC. Vigência: 12 meses a partir de 01/12/2021. Valor: R$ 174.174,00.
 C  ontrato n. 2021/7429 ; PRE 242/2021. Contratada:  Facis Pre Moldados Comér-
cio e Serviço Ltda EPP , CNPJ: 35.284.184/0001-43. Objeto: fornecimento aneis pre 
moldados em concreto armado. Vigência: 12 meses a partir de 01/12/2021. Valor: R$ 
313.139,40.
 C  ontrato n. 2021/7430 ; PRE 242/2021. Contratada:  Igarata Artefatos de Cimen-
to Ltda , CNPJ: 37.564.870/0001-01. Objeto: fornecimento aneis pre moldados em 
concreto armado. Vigência: 12 meses a partir de 01/12/2021. Valor: R$ 199.245,80. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARCO ÍRIS 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

Pelo presente Edital, fi cam  convocados  todos os proprietários do  Condomínio Resi-
dencial Arco Íris  situado à Rua Prof. Jorge Nogueira Ferraz, 14 - Campinas/SP para 
a reunião a ser realizada nas dependências do mesmo, no dia  20/Dezembro/2021  às 
20:00 horas a 1ª convocação com número legal ou as 20:30 horas a 2ª convocação com 
qualquer número, para discutirem a seguinte  ordem do dia: A)  Prestação de Contas 
do Condomínio  B)  Pintura Predial.
 

 Campinas, 02 de dezembro de 2021 
 MARCOS ROBERTO FRANCISCO 

 Síndico 
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