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GABINETE DO PREFEITO
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL
EM 27 DE MARÇO DE 2013
De ANTONIO CARLOS GONÇALVES - Prot. n.º 09/25/02170
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 68 a 70 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 71, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor
ANTONIO CARLOS GONÇALVES, matrícula 78137-1, a partir de 01 de abril de
2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De APARECIDA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA - Prot. n.º 12/25/01986
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 40 a 42 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 43, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora
APARECIDA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA, matrícula 87161-3, a partir de 01
de abril de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De CAROLINA CANDIDA SABINO - Prot. n.º 11/10/56513
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 47 a 49 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 50, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora CAROLINA CANDIDA SABINO, matrícula 65948-7, a partir de 01 de abril de 2013.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De DARCI MURARO MAGALHÃES - Prot. n.º 98/00/80894
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 91 a 93 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 94, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora
DARCI MURARO MAGALHÃES, matrícula 28463-7, a partir de 01 de abril de
2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De FRANCISCO ROBERTO HAMBRUCK - Prot. n.º 08/10/17981
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 66 a 68 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 69, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor
FRANCISCO ROBERTO HAMBRUCK, matrícula 75487-0, a partir de 01 de abril
de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De HELENA MARIA DE AGUIAR GODOY - Prot. n.º 11/25/02658
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 75 a 77 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 78, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora
HELENA MARIA DE AGUIAR GODOY, matrícula 91166-6, a partir de 01 de abril
de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De IDALVAS BATISTA FARIA PISCELLI - Prot. n.º 98/00/32773
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 117 a 119 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 120, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora
IDALVAS BATISTA FARIA PISCELLI, matrícula 80273-5, a partir de 01 de abril
de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De JOSÉ AUGUSTO DE SALES SAPONARI - Prot. n.º 09/25/00610
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 86 a 88 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 89, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor
JOSÉ AUGUSTO DE SALES SAPONARI, matrícula 91744-3, a partir de 01 de
abril de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De LAURITA APARECIDA MORAES - Prot. n.º 12/25/01963
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 40 a 42 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 43, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora
LAURITA APARECIDA MORAES, matrícula 87313-6, a partir de 01 de abril de
2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De PEDRO ANDRÉ DE ÁVILA - Prot. n.º 98/00/56794
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 103 a 105 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 106, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor
PEDRO ANDRÉ DE ÁVILA, matrícula 99224-0, a partir de 01 de abril de 2013.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
De RICARDO CRISTENSON MORENO - Prot. n.º 09/25/00432
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fls. 66 a 68 e da manifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl. 69, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor
RICARDO CRISTENSON MORENO, matrícula 60701-0, a partir de 01 de abril de
2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
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Proprietário do Imóvel: MRV Engenharia e Participações S/A.
Responsável pelo Empreendimento: MRV Engenharia e Participações S/A.
Comunicamos que fica o interessado notificado(a) a sanear os processos em epígrafe e informamos que os prazos de análise ficam suspensos até a complementação da documentação exigida pelo Decreto Municipal nº. 17.774, de 21/11/2012.
Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal.
Campinas, 28 de março de 2013

JARAÇAI RODRIGUES NEVES
Presidente Do G.A.P.E.

SUSPENSÃO DE PRAZO
Protocolos: 2012/18/201, 2012/18/202, 2012/18/203, 2012/18/204, 2012/18/205,
2012/18/206, 2012/18/207 e 2012/18/208.
Data de Entrada na PMC: 26/12/2012
Localização: Rodovia Santos Dumont Km 70, Lote 18/19/20, Chácara Ouro Verde,
Bairro Fazenda Santana.
Natureza do Empreendimento: P2 - CSE-6.
Proprietário do Imóvel: PML Engenharia e Arquitetura Ltda.
Responsável pelo Empreendimento: PML Engenharia e Arquitetura Ltda.
Comunicamos que fica o interessado notificado(a) a sanear os processos em epígrafe e informamos que os prazos de análise ficam suspensos até a complementação da documentação solicitada pelos técnicos do GAPE.
Comparecer no 7º andar, Sala 1, no Paço Municipal.
Campinas, 28 de março de 2013

JARAÇAI RODRIGUES NEVES
Presidente Do G.A.P.E.

CONVOCAÇÃO DA MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A
Referente ao Processo Administrativo 2013/10/9762
1- Ante o constante às fls. 14/16, 69/71, e 73, AUTORIZO a substituição da garantia
ofertada por carta fiança, no valor de R$ 10.804.435,50 (dez milhões, oitocentos e
quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)
2 - Deverá a interessada observar as formalidades exigidas pela Secretaria Municipal
de Assuntos Jurídicos às fls. 73.
3 - Publique-se.
Campinas, 28 de março de 2013

FLÁVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA
Secretário Municipal De Gestão E Controle

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Eletrôniconº 048/2013
- Processo Administrativo nº 12/10/58.368 - Interessado: Secretaria Municipal de
Saúde - Objeto: Registro de Preços de descartáveis a serem utilizados pela Rede Municipal de Saúde - Obtenção do Edital: a partir do dia 03/04/2013 - Recebimento das
Propostas dos itens 01 a 14: das 08h do dia 16/04/13 às 08h30min do dia 17/04/13
- Abertura das Propostas dos itens 01 a 14: a partir das 08h30min do dia 17/04/13
- Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 17/04/13. Demais informações constam o preâmbulo do edital, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.
com.br ou pelo telefone (0XX19) 2116-0137.
Campinas, 27 de março de 2013

ISABEL APARECIDA LANGE SARDINHA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Eletrôniconº 050/2013 Processo Administrativo nº 12/10/54.333 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: Fornecimento parcelado de passagens rodoviárias - Obtenção do Edital:
a partir do dia 04/04/2013 - Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 08h
do dia 18/04/13 às 08h30min do dia 19/04/13 - Abertura das Propostas dos itens 01
e 02: a partir das 08h30min do dia 19/04/13 - Início da Disputa de Preços: a partir
das 10h30min do dia 19/04/13. Demais informações constam o preâmbulo do edital,
no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (0XX19) 2116-0137.
Campinas, 27 de fevereiro de 2013

ISABEL APARECIDA LANGE SARDINHA
Pregoeira

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Campinas, 28 de março de 2013

JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

SUSPENSÃO DE PRAZO
Protocolos: 2013/18/00028, 2013/18/00029, 2013/18/00030, 2013/18/00031,
2013/18/00032, 2013/18/00033, 2013/18/00034 e 2013/18/00035.
Data de Entrada na PMC: 20/03/2013
Localização: Avenida Marginal à Avenida Ruy Rodrigues, s/n, Quarteirão 30028,
Lote 140, Bairro Filipão.
Natureza do Empreendimento: CSE-6

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS - DPDI

PORTARIA N° 064/13
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições
previstas noDecreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
RESOLVE
pela Instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para a regular apuração dos fatos narrados, no protocolado nº 13/10/11.929, onde figura como
interessado o Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti",referente ao(à)(s) servidor(a)(es)
de matrícula(s) funcional(is) nº(s) 111.332-1.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem
como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a
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expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento
de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que
lhe são imputados.

SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Campinas, 25 de março de 2013

MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO DE
CULTURA EM 28/03/2013

Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos

PORTARIA N° 065/13
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previstas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
RESOLVE
pela instauração de Sindicância Administrativa Investigatóriapara a regular apuração dos fatos narrados no protocolado nº 13/10/12.945, proveniente da Secretaria
Municipal de Urbanismo.
Campinas, 26 de março de 2013

MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO
Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATOS
Processo Administrativo n.º 12/10/20609 Donatário: Município de Campinas Doadora: SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA Interessado: Secretaria
Municipal de Saúde Termo de Doação n.º 50/13 Objeto: Doação de bens móveis
Valor: R$ 600,00 Assinatura: 27/03/2013.
Processo Administrativo n.º 10/10/03508 Donatário: Município de Campinas Doadora: SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA Interessado: Secretaria
Municipal de Saúde Termo de Doação n.º 51/13 Objeto: Doação de bens móveis
Valor: R$ 130,00 Assinatura: 27/03/2013.
Processo Administrativo n.º 13/10/03668 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Modalidade: Contratação Direta nº 14/2013 Contratada: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Termo de Contraton° 60/13 Objeto: Locação de concentradores e cilíndricos de oxigênio, BIPAP, CPAP e Equipamento portátil para oxigenoterapia. Valor
global: R$ 1.422.600,00 Prazo: 180 dias Assinatura: 11/03/2013.
Processo Administrativo n.º 09/10/26281 Interessado: Secretaria Municipal de
Saúde Modalidade: Contratação Direta n.º 12/10 Contratada: CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS - CCP. Termo de Contrato n.º 34/10 Termo de
Aditamento n.º 23/13 Objeto do Aditamento: Prorrogação por 12 meses, a partir
de 10/03/2013 e alteração da razão social de "Associação Campineira de Recuperação da Criança Paralítica" para "Casa da Criança Paralítica de Campinas". Valor: R$
184.406,64 Assinatura: 08/03/2013.
Processo Administrativo n.º 11/10/22035 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Modalidade: Pregão Presencial n.º 159/11 Contratada: RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME. Termo de Contrato n.º 03/12 Termo de Aditamento n.º 24/13
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo por mais 12 meses a partir de 08/03/13
e reajuste de 2%, válido a partir de 28/11/2012. Valor já reajustado: R$ 152.143,20
Assinatura: 08/03/2013.
Processo Administrativo n.º 10/10/01848 Interessado Secretaria Municipal de Saúde
Termo de Convênio n.º 80/10 Conveniada: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - DPDM Termo de Aditamento de Convênion.º
15/13 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo por 06 meses a partir de 03/03/13 e
ampliações e acréscimos. Valor: R$ 80.385.013,11 Assinatura: 03/03/2013.
Processo Administrativo n.º 09/10/04891 Interessado Secretaria Municipal de Saúde
Termo de Convênio n.º 61/09 Conveniada: FUNDAÇÃO DR. JOÃO PENIDO BURNIER Termo de Aditamento de Convênion.º 14/13 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo por 12 meses, a partir de 27/02/2013, ampliação do quantitativo dos
procedimentos ambulatoriais, inclusão de procedimentos ambulatoriais e ajuste de valores dos procedimentos ambulatoriais. Valor: R$ 1.581.480,96 Assinatura: 27/02/2013.
Processo Administrativo n.º 12/10/46155 Interessado: Secretaria Municipal de Administração Modalidade: Pregão Presencial n.º 298/12 Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP Termo de Rerratificação n.º
03/13 Objeto da rerratificação: Alteração da cláusula oitava do Termo de Contrato nº
24/13, para adequação ao disposto no Item 7 do Projeto Básico. Assinatura: 27/03/2013
Processo Administrativo n.º 11/70/01548 Interessado: Secretaria Municipal de
Educação Doação n.º 149/12 Doadora: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA EMEF
ELVIRA MURARO Termo de Rerratificação n.º 04/13 Objeto da rerratificação:
Alteração do valor descrito na Cláusula Quarta do Termo de Doação nº 149/12. Valor:
R$ 6.675,30 Assinatura: 27/03/2013

Protocolado n.°: 13/10/1.376 PG
Interessada: Secretaria Municipal de Cultura
DESPACHO:
À vista das informações precedentes, bem como dos pareceres de fls, 574 a 576 e 577
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, respectivamente, a necessidade e a
ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
1. A devolução da garantia contratual prestada em dinheiro pela empresa Adriana Bastos Samara Eventos - ME, no valor de R$ 2.995,00 (Dois mil, novecentos e noventa
e cinco reais), consoante documento n.° 07.04.99.11 acostado à fl. 461, referente ao
Termo de Contrato n.° 29/13 (fls. 498 a 502), tendo por objeto a prestação de serviços
de infraestrutura para realização do Desfile dos Blocos e Escolas de Samba - Carnaval
2013, a ser corrigida monetariamente, nos termos do artigo 56, § 4° da Lei Federal n.°
8.666/93, haja vista que à fl. 571 esta Secretaria declarou que a empresa contratada
cumpriu a contento todas as obrigações estabelecidas naquele contrato.
2. À Secretaria de Finanças para providências, inclusive, certificar a empresa para a
retirada da garantia em questão, através de representante legal, devidamente credenciado, que deverá apresentar o comprovante original do recolhimento /depósito.
3. Publique-se.
Campinas, 28 de março de 2013

CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO
Autorização de Despesa
Processo nº 11/10/43.527
Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo
Pregão Presencial nº 043/2012
Objeto: Registro de Preço de Camisetas
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO a DESPESA com fulcro na Ata de Registro nº 115/12 no valor de R$ 10.982,00 (Dez Mil,
Novecentos e Oitenta e Dois Reais), que onerará dotação orçamentária do presente
exercício, a favor da empresa H. SOUZA GONÇALVES - CONFECÇÕES - ME,
referente ao item 3.
Publique-se na forma da Lei.
Campinas, 28 de março de 2013

SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO
Presidente Do FATUR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal de Educação - C.M.E., no uso das suas atribuições legais, CONVOCA para a 2ª Reunião Ordinária de 2013 do Plenário do Conselho Municipal de Educação a ser realizada conforme se indica:
DATA: 04 de abril de 2013 (quinta-feira)
HORÁRIO: das 08:30 às 11:00 horas
LOCAL: CEFORTEPE - Rua Dr. João Alves dos Santos, 860, Jardim das Paineiras.
PAUTA:
1) A reunião do Plenário será precedida por informes da Presidência;
2) Aprovação de ata da reunião anterior;
3) PNE e Plano Municipal de Educação;
4) Continuação da Reunião anterior - Apresentação dos Desa?os para a Educação em
Campinas no ano de 2013;
5) Situação Institucional - Vagas na Educação Infantil - Jardim Bassoli.
6) Esclarecimentos sobre compra e utilização dos Kits de reciclagem;
7) Apresentação do Relatório financeiro e Contábil da Secretaria Municipal de Educação ano 2012;
8) Credenciamento das Entidades Conveniadas com a S.M.E.;
9) Solicitação de concessão de 01 cadeira para representação da Secretaria Municipal
de Cultura no C.M.E.;
10) Deliberar a indicação de 01 Conselheiro Titular e 01 Conselheiro Suplente para
compor o Fórum Municipal Permanente de Educação;
11) Deliberar a solicitação da Secretaria do Verde para indicação de dois representan-
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tes do Conselho Municipal de Educação, referente ao Decreto nº 17.885 que cria o
Grupo Técnico de Educação Ambiental;
Campinas, 26 de março de 2013

SOLANGE VILLON KOHN PELICER
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

RATIFICAÇÃO
Com base no que consta nos autos do processo nº 2013/10/10513, ratifico a dispensa
de licitação para o fornecimento de produtos postais, de serviços postais, telemáticos
e adicionais, visando a atender às necessidades da FUMEC, contratando para tanto a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, CNPJ 34.028.316/7101-51, e autorizo a despesa no valor global de R$ 1.079,48 (mil e setenta e nove reais e quarenta
e oito centavos), com amparo legal no artigo 24, VIII, Lei 8.666/93 e suas alterações.
Campinas, 21 de março de 2013

SOLANGE VILLON KOHN PELICER
Presidente Da FUMEC

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF
Expediente despachado pelo Sr. Diretor
Protocolo: 2002/0/37001
Interessado: Adolfo Farias
Atendendo ao disposto nos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, AUTORIZO a RESTITUIÇÃO do crédito apurado de 185,3182 UFIC´S, decorrente do
crédito residual apurado na reemissão do carnê IPTU/Taxas 2002 - emissão 05/2002,
não sendo aproveitado em lançamentos futuros, referente ao imóvel codificado nº
3423.41.45.0180.01001 (cód. Anterior 02-034197000), nos moldes do art.42 a 54 da
Lei Municipal 13104/2007.
Protocolo: 2004/10/20881 (e anexos 04/10/33187 e 08/10/12904)
Interessado: Dilia Tilli Erbolato
Requerente: José Heitor Queiroz Regina
"Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autorizo a compensação do crédito apurado de 257,1457 UFIC's, decorrente dos valores recolhidos indevidamente para as parcelas 01/60 e 02/60 do acordo judicial
nº 34068/2003, Honorários Advocatícios e Emolumentos (processo nº 3958/1996),
relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfico nº 3423.13.73.0225.01001,
com débitos existentes em nome do contribuinte,conforme sugerido pela CSACPT/
DCCA, nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 5172/66-CTN e artigos 44 ao 54 da
Lei Municipal n° 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o
processo para restituição, nos moldes do art. 42 da Lei 13.104/2007, caso após o procedimento de compensação seja apurado crédito residual e não exista outros débitos
exigíveis em nome do contribuinte."
Protocolo: 2005/10/37589
Interessado: Rodney Ruy Escher
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, defiro
parcialmente o pedido, devendo ser extintos os débitos relativos às parcelas 02 a 04 da
TFF de 1992 e parcelas 01 a 04 da TFF de 1993, lançados para a inscrição municipal
nº 7142-0, consubstanciado no artigo 156, inciso I, da Lei Federal 5172/66 (CTN),
diante da confirmação da entrada dos pagamentos aos cofres públicos municipais,
não acolhendo o pedido de baixa da parcela 01 da TFF de 1992, da mesma inscrição
municipal, nos moldes do art.13 da Lei 13104/2007, tendo em vista que não houve a
comprovação do pagamento.
Protocolo: 2005/10/47202
Interessado: Francisco André da Silva
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base na
instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, INDEFIRO a solicitação de cancelamento do débito relativo ao IPTU/Taxas de 2000, lançado para o imóvel
cadastrado sob o nº 3362.24.11.0571.01001, nos termos do artigo 13 da Lei Municipal nº
13.104/2007, tendo em vista que não foi comprovado erro na cobrança do débito citado.
Protocolo: 2005/10/65661
Interessado: Keung Pui Lai
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, Autorizo a
Restituição do crédito equivalente a 116,4260 UFIC's, decorrentes da não dedução
do recolhimento do IPTU/Taxas de 2003 sob receita territorial, por ocasião do desmembramento em unidades autônomas, referente ao imóvel 3414.32.36.0693.00000,
conforme sugerido pela C.S.A.C.P.T./DCCA, nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei
5172/66-CTN e artigos 44 a 54 da Lei Municipal n° 13.104/2007.
Protocolo: 2006/10/01819
Interessado: Francisco André da Silva
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, INDEFIRO
a solicitação de suspensão da cobrança relativa aos débitos de IPTU de 2000 e 2001,
lançados para o imóvel cadastrado sob o nº 3442.43.00.0135.01001, tendo em vista
que não foi constatado motivo para suspensão dentro das modalidades previstas no
artigo 151 da Lei 5.172/66 - CTN. Ainda, foi constatado que os valores cobrados a
título de IPTU foram devidamente calculados com o benefício de isenção deferido por
meio do protocolo nº 2000/26808, que, à época, era limitado a 320,0000 UFIC's, de
acordo com o art.1º da Lei Municipal 10.387/1999.
Protocolo: 2006/10/13112
Interessado: Maurício Rossetto
"Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, AUTORIZO
- O cancelamento das parcelas 18 a 48/48 e a redução da parcela 17/48, para 156,5084
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UFIC's, do acordo n° 355874/2011, correspondente ao valor parcelado indevidamente
para a Taxa de Lixo - exercícios 2007 e 2008; o cancelamento das parcelas 18 a 48/48
e a redução da parcela 17/48, para 14,4390 UFIC's, dos honorários advocatícios,
emitidos em novembro/2011, tendo em vista a redução do valor do débito ajuizado;
de acordo com a decisão do DRI, devido ao imóvel 3414.34.97.0037.01002 não ser
atendido pelo serviço de coleta e remoção de lixo nos exercícios de 2007 a 2011.
- O cancelamento das parcelas 18 a 48/48 e a redução da parcela 17/48, para 200,5850
UFIC's, do acordo n° 355869/2011, correspondente ao valor parcelado indevidamente
para a Taxa de Lixo - exercícios 2007 e 2008; o cancelamento das parcelas 18 a 48/48
e a redução da parcela 17/48, para 18,5029 UFIC's, dos honorários advocatícios,
emitidos em novembro/2011, tendo em vista a redução do valor do débito ajuizado;
de acordo com a decisão do DRI, devido ao imóvel 3414.34.97.0037.01003 não ser
atendido pelo serviço de coleta e remoção de lixo nos exercícios de 2007 a 2011."
Protocolo: 2006/10/41414
Interessado: Luiz Sanches Junior
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos,
INDEFIRO a solicitação de cancelamento do débito relativo ao IPTU/Taxas de
2002 - com lançamento retroativo a 2000, referente ao imóvel cadastrado sob o nº
3432.41.55.0027.01001, nos termos do artigo 13 da Lei Municipal nº 13.104/2007,
tendo em vista que não foi comprovado erro na cobrança do débito citado, pois o
lançamento foi corretamente constituído por meio das informações constantes no protocolo nº 1999/3950.
Protocolo: 2008/03/9878
Interessado: Laboratório Fotográfico Cantarin Ltda
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, DEIXO DE
CONHECER o presente processo, de acordo com art. 83 da lei 13.104/07, tendo em vista
que o pedido não foi instruído com documentação hábil que comprovasse a legitimidade.
Protocolo: 2008/10/32410
Interessado: Ricardo Vasconcellos
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, não acolho o pedido de reconsideração, nos moldes dos artigos 92 e 93 da Lei Municipal n°
13.104/2007, tendo em vista que as decisões relativas aos protocolos nºs 2002/50695
e 2002/10/05715, publicadas no D.O.M. em 23/02/2007, foram definitivas e não admitem pedido de reconsideração.
Protocolo: 2008/10/60208
Interessado: Mirandesa Comércio e Empreendimentos Ltda
"Nos termos do artigo 21 da Lei Municipal 13.104/2007, fica o interessado notificado
que, para conhecimento do teor do AIIM nº 1309-N, deverá dirigir-se à Prefeitura
Municipal de Campinas - Avenida Anchieta, nº. 200, Centro - térreo - Porta Aberta, de
segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 17h00, com a documentação de qualificação
perante a empresa. Informamos que o presente processo será encaminhado ao arquivo,
tendo em vista que as informações solicitadas estão disponíveis no Sistema de Informações Municipais-SIM."
Protocolo: 2009/10/31453
Interessado: Adriano Alberto D'Almeida Fernandes
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autorizo a CSACPT/DCCA encaminhar o processo ao Departamento de Receitas
Imobiliárias para efetivação do aproveitamento em lançamentos futuros do crédito apurado de 400,2586 UFIC's, correspondente ao percentual 2,1362% do pagamento integral do IPTU/Taxas dos exercícios 2008 e 2009, relativos aos imóveis
nºs: 3263.12.55.0138.00000, 3263.12.55.0157.00000, 3263.12.55.0182.00000,
3263.12.55.0207.00000,
3263.12.55.0269.00000,
3263.12.55.0330.00000,
3263.12.55.0354.00000 e 3263.12.55.0374.00000, os quais foram unificados e subdivididos, originando o imóvel nº 3263.12.55.0139.00000, o qual também foi subdividido e, os valores recolhidos não foram deduzidos no lançamento ocorrido em Julho/2009 para a unidade nº 3263.12.55.0183.01001 oriunda da subdivisão, de acordo
com decisão proferida pelo setor competente, publicada no DOM em 08/02/2013, tendo em vista a impossibilidade de ser efetuado o aproveitamento do crédito na emissão
ocorrida em Julho/2009, a qual, encontra-se quitada, nos moldes do artigo 55 da Lei
Municipal nº 13.104/2007 e artigo 37 do Decreto nº 15.358/2005.
Protocolo: 2009/10/32047
Interessado: Otávio Carlos Campagnolli
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autorizo o
aproveitamento do crédito apurado de5.683,6692 UFIC's, decorrente do recolhimento do IPTU/Taxas do exercício 2009, relativo aos imóveis nºs: 3411.11.46.0001.00000;
3411.11.46.0026.00000;
3411.11.46.0064.00000;
3411.11.46.0074.00000;
3411.11.46.0084.00000;
3411.11.46.0094.00000;
3411.11.46.0104.00000;
3411.11.46.0114.00000;
3411.11.46.0124.00000;
3411.11.46.0134.00000;
3411.11.46.0370.00000;
3411.11.46.0380.00000;
3411.11.46.0390.00000;
3411.11.46.0400.00000;
3411.11.46.0410.00000;
3411.11.46.0420.00000;
3411.11.46.0430.00000 e 3411.11.46.0440.00000, os quais foram anexados e os valores
recolhidos não foram aproveitados/compensados no lançamento ocorrido para a unidade
originada nº 3411.11.46.0002.01001, devidamente reconhecido pelo setor competente,
conforme decisão publicada no DOM em 24/10/2011; nos débitos atinentes ao lançamento
retroativo do IPTU/Taxas dos exercícios 2007 a 2011, ocorrido em 08/2012, para o imóvel
nº 3411.11.46.0002.01001, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal nº 13.104/2007.
Protocolo: 2009/10/33524
Interessado: Mário Raul Hirsch
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autorizo a CSACPT/DCCA efetuar o aproveitamento, nos débitos existentes para a unidade imobiliária nº 3232.54.20.0327.01001, do crédito ora reconhecido no importe
de 432,2990 UFIC's, correspondente ao percentual de 49,01% do pagamento integral
do IPTU/Taxas do exercício 2009, relativo ao imóvel nº 3232.54.20.0312.01001, o
qual foi subdividido e o valor recolhido não foi deduzido nos lançamentos ocorridos
em 07/2009 para os lotes originados. E ainda, que seja encaminhado o processo ao
Departamento de Receitas Imobiliárias-DRI para efetivação do aproveitamento em
lançamentos futuros do crédito no importe de 449,7637, correspondente ao percentual
de 50,99%, cabível a outra unidade originada da subdivisão, de acordo com decisão
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proferida pelo setor competente, publicada no DOM em 24/10/2011, tendo em vista a
impossibilidade de ser efetuado o aproveitamento do crédito na emissão ocorrida em
07/2009, a qual, encontra-se quitada, nos moldes dos artigos 55 e 56 da Lei Municipal
nº 13.104/2007 e artigo 37 do Decreto nº 15.358/2005.
Protocolo: 2011/10/02710
Requerente: Estela Fernandes de Oliveira Watanabe
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, fica prejudicada a análise da solicitação de baixa da parcela 01/10 do IPTU/Taxas 2004, lançado
para o imóvel cadastrado sob o código cartográfico nº. 3234.11.11.0545.01001, visto
que houve a remissão tributo contestado, ocasionando a perda do objeto requerido, nos
termos do artigo 85 da Lei Municipal n° 13.104/2007.
Protocolo: 2011/03/03993
Requerente: Vera de Lourdes dos Reis
Atendendo ao disposto no artigo 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, INDEFIRO
a presente solicitação de baixa das parcelas 01/11, 04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 10/11
e 11/11, referentes ao IPTU/Taxas exercício 2002, lançado para o imóvel cadastrado
sob o código cartográfico nº. 3413.64.34.0220.01001, nos moldes do artigo 13 da Lei
Municipal nº 13.104/2007, tendo em vista que não foram apresentados documentos
que comprovem o pagamento do imposto em questão.
Protocolo: 2011/03/15146
Interessado: Fausto Ferreira da Silva
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base na
instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, Autorizo a Restituição do valor equivalente a 28,0387 UFIC's, relativo ao recolhimento da parcela 08/11
da primeira emissão do IPTU/Taxas de 2011, referente ao imóvel 3422.11.99.0540.01001,
conforme sugerido pela C.S.A.C.P.T./DCCA, nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei
5172/66-CTN e artigos 44 a 54 da Lei Municipal n° 13.104/2007.
Protocolo: 2011/03/21023
Requerente: José Barbosa de Barros
Atendendo ao disposto no artigo 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, DEFIRO a
presente solicitação de baixa das parcelas 41/60 a 52/60 referentes à Contribuição de
Melhoria - Pavimentação, lançada para o imóvel cadastrado sob o código cartográfico
nº. 3251.41.81.0356.01001, em virtude da confirmação da entrada dos valores pagos
aos cofres públicos municipais, devendo ser extinto o referido crédito tributário, consubstanciado no artigo 156, inciso I, da Lei 5.172/66 (C.T.N.).
Protocolo nº 2011/10/37436
Interessado: ELIO ALVES DA SILVA
Cartográfico: 4114.24.98.0161.00000.
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, DEFIRO a RESTITUIÇÃO crédito apurado de 498,2576 UFIC's, decorrente do recolhimento efetuado para o IPTU dos exercícios de 2005 a 2009, lançados para o imóvel
4114.24.98.0161.00000, tendo em vista a decisão do protocolado n° 2008/10/07839
e anexos, publicada no Diário Oficial do Município de 25/11/2009 que determinou o
cancelamento dos lançamentos de IPTU e débitos para todos os imóveis do loteamento denominado Chácaras Gargantilha, relativamente a partir do exercício de 2005, devido o loteamento estar irregular, em face do que dispõe o artigo 32 da Lei n°5.172/66
- CTN, e posterior reconhecimento do crédito publicado em 08/06/2010. Quanto aos
créditos anteriores a 30/08/2006, INDEFIRO a solicitação tendo em vista que o direito
de pleiteá-la extinguiu-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, de acordo com o
artigo 168 da Lei 5.172/66 (CTN), nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 5.172/66CTN e artigos 44 a 54 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. Deixo de conhecer, por
perda do objeto, a solicitação de compensação do crédito apurado no lançamento de
reemissão de IPTU/Taxa de Lixo em Novembro/2006, tendo em vista que o referido
carnê foi remido, de acordo com a Lei 14.102/2011.
Protocolo: 2012/03/12952
Interessado: Zenilda Soares da Silva Fidelis
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autorizo a
restituição do crédito de 4.313,6015UFIC's, decorrente do valor recolhido a maior
para a parcela 09/11 do IPTU/Taxas de 2012,relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfico nº 3161.63.92.0129.00000, consubstanciado nos termos dos artigos 42
ao 54 da Lei 13.104/2007 e artigos 165 ao 169 da Lei 5.172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 2012/10/59079
Interessado: BCP Propaganda Ltda
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, autorizo a
compensação do crédito apurado de 270,7407 UFIC's, decorrente do valor pago em
duplicidade na competência de 01/2012, da IM nº 26010-0, devidamentereconhecido
pelo setor competente, conforme decisão publicada no D.O.M. em 14/03/2013, para
quitação e/ou redução dos débitos em nome do contribuinte, consubstanciado nos artigos 42 ao 54 da Lei 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei 5.172/66 (C.T.N.). Ficando
autorizada a CSACPT/DCCA encaminhar o processo para restituição, nos moldes do
art. 42 da Lei 13.104/2007, caso após o procedimento de compensação seja apurado
crédito residual e não exista outros débitos exigíveis em nome do contribuinte.
Protocolo: 2013/03/00496
Requerente: Jaime Ferrete
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, fica prejudicada a análise da solicitação de baixa das parcelas 08/11 a 11/11 do carnê de IPTU/Taxas
2012, lançado para o código cartográfico nº. 3461.21.78.0087.00000, visto que houve
a conciliação automática do pagamento relativo ao tributo contestado, ocasionando a
perda do objeto requerido, nos termos do artigo 85 da Lei Municipal n°. 13.104/2007.
Protocolo: 2013/03/01279
Requerente: Stela Maria Rodrigues Silva Melo
Atendendo ao disposto no artigo 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, DEFIRO a
presente solicitação de baixa da parcela 08/11 referente ao IPTU/Taxas 2012, lançado
para o imóvel cadastrado sob o código cartográfico nº. 3421.34.27.0666.01001, em

virtude da confirmação da entrada dos valores pagos aos cofres públicos municipais,
devendo ser extinto o referido crédito tributário, consubstanciado no artigo 156, inciso
I, da Lei 5.172/66 (C.T.N.).
Protocolo: 2013/03/02953
Requerente: Gualter Machareth
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com
base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, fica
prejudicada a análise da solicitação de baixa da parcela 06/11 do carnê de IPTU/Taxas
2011, lançado para o código cartográfico nº. 3414.32.53.0072.01016, visto que houve
a conciliação automática do pagamento relativo ao tributo contestado, ocasionando a
perda do objeto requerido, nos termos do artigo 85 da Lei Municipal n° 13.104/2007.
Campinas, 28 de março de 2013

LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO
Diretor Do Departamento De Cobrança E Controle De Arrecadação

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA
Apresentação de Documentos
Protocolo: 06 10 65278 - Carta de Cobrança - Interessada: ZENAIDE APARECIDA
MASCHIO FIGUEIRA - A Interessada fica notificada nos termos dos art. 13, 21 a 23
e 63 da Lei Municipal 13.104/07, IN-DRI 01/03 e Decreto Municipal 16.274/08, para
apresentar no prazo de 15 dias, mediante protocolo junto a esta Prefeitura Municipal,
na Av. Anchieta, 200, Campinas-SP, via Protocolo Geral - térreo, solicitando juntada
ao protocolado acima para prosseguimento das solicitações, o seguinte: Procuração
outorgada em nome da requerente, cópia do RG e CPF de cada um dos proprietários
dos imóveis impugnados no presente protocolo. O atendimento da notificação, no prazo
determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado.
Campinas, 22 de março de 2013

HELDER HIDEAKI KOTI
Agente Fiscal Tributário - CSFI-DRI-SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Retificação da publicação no DOM de 12/11/2012 UFIC 2,3490 (2012)
para aplicação correta do valor a ser compensado/restituído.
Protocolo nº: 12/03/6388
Interessado: COSMIRANDA GALDINO SILVA
Assunto: Compensação/restituição de IPTU/Taxas
Imóvel: código cartográfico nº 3441.43.70.0160.01001
ERRATA
ONDE SE LÊ: "...., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante
total de 2.153,4150 UFIC,...."
LEIA-SE: "...., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante total
de 2.006,5635 UFIC,...."
Campinas, 27 de março de 2013

WILSON FRANCISCO FILIPI
Diretor Do DRM/SMF Respondendo Cumulativamente Pelo DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Expediente despacho pelo Sr. Diretor/DRI-SMF em 04/03/2013.
Protocolo: 2006/10/38830
Interessado: Condomínio Shopping Center Galleria
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Imóvel: Unidades Autônomas do Shopping Center Galleria
Consubstanciado nas disposições dos arts. 145, 149 e 173 do CTN e considerando a inexistência de impugnação válida para os lançamentos dos exercícios de 2003 a 2005 para
os imóveis objetos dos autos, bem como, considerando o decurso do prazo legal para
revisão de ofício dos lançamentos daqueles exercícios, retifico a decisão de fls. 304,
publicada no DOM de 17/08/07, para excluir o comando de revisão de ofício e substituição dos lançamentos dos exercícios de 2002 a 2005 para os imóveis objetos dos autos.
Protocolo: 07/10/00328
Interessado: Maria de Fátima de Jesus Recacho
Cartográfico: 3451.63.58.9001.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente, demais elementos e documentos
constantes dos autos e atendendo as disposições do art. 68, combinado com os arts.
4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 defiro parcialmente o pedido de
revisão dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2003 a 2005, reemitidos em dezembro/2006, referentes ao imóvel codificado sob nº 3451.63.58.9001.01001, tendo
em vista que embora haja redução do padrão da construção com o novo enquadramento do imóvel discriminado no quadro abaixo, haverá aumento do valor venal e
do valor do imposto em face do aumento da área construída e da área do lote, pois o
lançamento constante da reemissão foi efetuado considerando a área total construída
de 3.018,58m² e área de terreno de 3.352,12m² e no local foi constata a existência de
área construída de 5.764,14m², concluída em 2002 e área de terreno de 7.689,06m²,
bem como, que se trata de imóvel localizado em esquina, consubstanciado nas disposições da Instrução Normativa-DRI nº 005/2008, a qual regulamenta a metodologia de
enquadramento a ser adotada para os protocolados relativos a pedidos de revisão dos
imóveis classificados como hotéis, motéis e similares, ainda sem decisão definitiva
e protocolizados na vigência da Lei nº 11.111/01 e anteriormente a edição da Lei nº
13.209, de 21 de dezembro de 2007 e nas disposições dos arts. 18, 18A, 18E e 18H da
Lei nº 11.111/01 e alterações e respectivas tabelas de valor do m² de construção das
Leis nº 9.927/98 e alterações e 12.176/04.
EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004 (LOTE DE ESQUINA COM ÁREA DE 7.689,06M²)
DESCRIÇÃO DAS ÁREAS
ANEXO I DA IN-DRI Nº 005/2008

ÁREA CONSTRUÍDA (M²)

TIPO/
PADRÃO
SUBPADRÃO

ANO CONCLUSÃO

ÁREAS APARTAMENTOS TIPO 1

1.638,00

C-1.9

2002

ÁREAS APARTAMENTOS TIPO 2

472,08

C-2.0

2002

ÁREAS APARTAMENTOS TIPO 3

138,40

C-2.4

2002

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

59,25

C-1.9

2002

ÁREAS DE SERVIÇO

245,65

C-1.3

2002

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO COMUNS

1.252,97

C-1.1

2002
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ESTACIONAMENTOS COBERTOS

1.957,79

TOTAL

5.764,14
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C-1.0

2002
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acolhido pelo Sr. Secretario Municipal de Receitas, juntado às fls. 216 a 218. Deixo de
recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a presente decisão não se enquadra
na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei nº 13.104/07,
alterado pela Lei nº 13.636/09.
Campinas, 28 de março de 2013

EXERCÍCIO DE 2005 (LOTE DE ESQUINA COM ÁREA DE 7.689,06M²)

WILSON FRANCISCO FILIPI
DESCRIÇÃO DAS ÁREAS
ANEXO I DA IN-DRI Nº 005/2008

ÁREA CONSTRUÍDA (M²)

TIPO/PADRÃO
SUBPADRÃO

ANO CONCLUSÃO

Diretor Do DRM/SMF Respondendo Cumulativamente Pelo DRI/SMF

ÁREAS APARTAMENTOS TIPO 1

1.638,00

C-1.9

2002

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA

ÁREAS APARTAMENTOS TIPO 2

472,08

C-2.0

2002

ÁREAS APARTAMENTOS TIPO 3

138,40

C-2.4

2002

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

59,25

C-1.9

2002

ÁREAS DE SERVIÇO

245,65

C-1.5

2002

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO COMUNS

1.252,97

C-1.1

2002

ESTACIONAMENTOS COBERTOS

1.957,79

C-1.0

2002

TOTAL

5.764,14

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados
será devidamente computado para fins de determinação do total devido pelo sujeito
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel,
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
Campinas, 04 de março de 2013

LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS
Auditor Fiscal Tributário Municipal Matr. 43.572-4-Diretor/DRI-SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Expediente despachado pelo Sr. Diretor DRI/SMF em 19/03/2013
Protocolo: 2011-10-45022 e anexos 2012-10-29442 e 2012-10-56633
Interessado: IGREJA MINISTÉRIO DEUS PODEROSO
Assunto: IPTU-ISENÇÃO TEMPLOS LOCADOS
Código Cartográfico: 3432.24.40.0343.01001
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 66 c/c os artigos 3º e 70 da Lei Municipal 13.104/07, anulo a decisãos proferida às fls. 50, que indeferiu o pedido de isenção para o exercício de 2011; e
defiro o pedido de isenção de IPTU para o período compreendido entre 01/04/2010
e 30/03/2015, para o imóvel de código cartográfico nº 3432.24.40.0343.01001, tendo em vista que a confirmação pela fiscalização imobiliária de que no local está funcionando o templo religioso da Igreja Ministério Deus Poderoso (fls.45), bem como a
juntada da averbação do Contrato de Locação junto à Matrícula do imóvel (fls. 65-66),
nos termos do artigo 4º, inciso XIII, da Lei 11.111/01 e alterações. Deixo de recorrer
à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas
exigências do artigo 74 da Lei 13.104/07.
Campinas, 19 de março de 2013

LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS
Auditor Fiscal Tributário Municipal Matr. 43.572-4-Diretor/DRI-SMF

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA
Protocolo: 2012 10 44336
Código Cartográfico:3244.12.06.0338.00000
Interessado:Aparecida Joaquina da Silva
Assunto: Revisão de IPTU
Fica o interessado notificado a comparecer à Prefeitura Municipal de Campinas, 10º
andar, sala 5, para sanear o processo em referência, no prazo de 15 dias, a partir da data
desta publicação, uma vez que falta assinatura no croqui apresentado.
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a exigibilidade da comprovação do alegado, de acordo com o art. 13 da Lei Municipal 13.104/07. O atendimento
desta, no prazo determinado, é condição indispensável à atualização cadastral, cuja
inobservância determinará o seu arquivamento. Protocolizar o documento mediante
requerimento no protocolo geral, no térreo.
Campinas, 28 de março de 2013

MÁRIO BONAFÉ NETO
Agente Fiscal Tributário

DEPARTAMENTO RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo nº: 1998/00/67202 e anexos
Interessado: ANDORINHA PARQUE CLUBE
Assunto: Isenção de IPTU
Código cartográfico: 3412.44.02.0001.01001
Com base na manifestação do setor competente, dos demais elementos constantes
dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 66 c/c. os artigos 3º, 69 e 70 da
Lei Municipal nº 13.104/07, deixo de conhecer dos pedidos de isenção do IPTU
protocolizados sob nº 05/10/13776 e 05/10/18884, referentes aos exercícios de 2001
a 2005, por estarem intempestivos, pois, foram protocolizados fora do prazo legal
estabelecido pelo artigo 3º da Lei nº 10.396/99. Defiro os pedidos de isenção do
IPTU para os exercícios de 2008 a 2011, para o imóvel de código cartográfico nº
3412.44.02.0001.01001, com base na Lei nº 10.396/99 e alterações, sob condição
resolutória, do pagamento ou parcelamento para extinção dos créditos relativos ao
IPTU e Taxa de Lixo e Sinistro dos exercícios de 1998 a 2003, 2005, 2009 e 2010, da
Taxa de Sinistro dos exercícios de 2004,2006 e 2007, e das Taxas de Lixo e Sinistro
dos exercícios de dos exercícios de 2008 e 2011, no prazo de 30 dias da publicação
desta decisão, podendo o presente prazo ser estendido até a solução do processo protocolizado sob nº 11/03/21784, referente ao pedido de adesão ao PRF e de Transação,
sob pena de perda do direito com a consequente inscrição dos créditos em dívida
ativa, consubstanciado nas posições dos artigos 116 e 117 da Lei nº 5.172/66-CTN,
e dos artigos 127 e 128 do Novo Código Civil e demais dispositivos legais. Com
base nas disposições do artigo 66 da Lei Municipal nº 13.104/07, remeto os autos
ao DCCA/SMF para decisão quanto à remissão dos débitos do IPTU e da Taxa
de Coleta de Lixo dos exercícios de 2004, 2006 e 2007, de acordo com os processos
protocolizados sob nº 03/10/34463, 05/10/26797 e 06/10/12772, nos termos do artigo
21 da Lei nº 13.209/07, tendo em vista que a entidade cumpriu com as contrapartidas
da Lei nº 10.396/00, conforme parecer da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,

Protocolo nº: 2012/10/12513
Interessado: Sueli Furlan Pires
Assunto: Revisão de IPTU
Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art. 70 da Lei nº 13.104/2007 e IN
004/2012 do Sr. Secretário Municipal de Receitas, Não Conheço do pedido de revisão do lançamento do IPTU do exercício de 2012, para o imóvel acima identificado
nos termos do art. 83, inciso I da Lei nº 13.104/2007, haja vista ter sido protocolizado
intempestivamente, conforme preceitua o art. 34 da Lei 13.104/07, considerando-se os
termos do Edital de notificação do referido lançamento.
Campinas, 26 de março de 2013

ALOISIO CARLOS MONTEIRO AMADEU
Auditor Fiscal Tributário Municipal Mat.63.348-8 Coordenador CSFI/DRI-SMF

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
IMOBILIARIA
Protocolo: 1992-58832
Interessado(a): JOÃO APRECIDO BORGES
Cartográfico: 3433.62.03.0152.01001
Comunicamos que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em referência, no
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos:
- Cópias das certidões de matrículas atualizadas (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a subdivisão
do lote 004 com 1.902,00 m² QUARTEIRÃO 15.086 QUADRA D nos seguintes
lotes: lote 004 com 747,04 m², LOTE 004 A com 466,83 m² e 004 B com 418,13 m²;
NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.111/01.
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
O atendimento da notificação, no prazo determinado, é condição indispensável ao
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquivamento.
PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
Campinas, 28 de março de 2013

SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA
AGENTE FISCAL TRIBUTARIO

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO
Protocolo nº: 2012/10/22253
Interessado: SAD Serviços de Comunicação Ltda
M nº: 205.851-0
Assunto: Cancelamento de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO
DA NFSe nº 007, emitida em 31/03/2012, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009,
com redação dada pelo artigo 1º da IN DRM/SMF nº 002/2011, pela não ocorrência do
fato gerador, nos termos do artigo 8º da Lei Municipal nº 12.392/2005.
Campinas, 27 de março de 2013

JAMIL JANGE NETO
RESPONDENDO PELA CSPFA/DRM

COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO
Protocolo nº: 2013/10/09055
Interessado: ADN Construções Campinas Ltda - ME
IM nº: 116.687-5
Assunto: Substituição de NFSe
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
DA NFSe nº 098 alterando o campo “Recolhimento” para “ISS retido na fonte pelo
Tomador”, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo artigo 2º
da IN DRM/SMF nº 002/2011.
Campinas, 28 de março de 2013

JAMIL JANGE NETO
RESPONDENDO PELA CSPFA/DRM

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO
Memo. 019.13/CSPS/CEHAP - Assunto: Comunica necessidade de pagamento
do benefício correspondente aos meses retroativos de FEVEREIRO E MARÇO,
pelas razões apresentadas, à beneficiária do lote 39 do Programa Auxílio Moradia Emergencial
DESPACHO: À vista das informações da CSPS/CEHAP, unidade responsável da Secretaria de Habitação com suporte da COHAB, pelo encaminhamento dos beneficiários do programa auxílio moradia emergencial nos programas habitacionais do Município e, diante da
demonstração de ocorrência de pendências, no âmbito administrativo da CAIXA-PMCMV
que prejudicaram a mudança da beneficiária Eugênia de Lima (do lote 39 e inscrita no MF/
CPF sob nº 379.536.158-35) programada para janeiro/2013, AUTORIZO o pagamento das
parcelas retroativas dos meses de fevereiro e março, de 2013, desligando-se do programa
de benefícios a partir de abril, nos termos do inc. I do art. 8º da Lei 13.197/2007, diante
da reprogramação da mudança a partir de 21 de março para a unidade nº 03 da Torre 2 do
Condomínio C do empreendimento Jardim Bassoli. 1. Publique-se. 2. Após, para ciência,
anotações e providências do Setor Administrativo/SEHAB
Campinas, 28 de março de 2013

RICARDO A. F. CHIMINAZZO
Secretário Municipal De Habitação E Diretor-presidene Da COHAB

6

Diário Oficial do Município de Campinas

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CMDU CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO
Edital De Convocação 72ª Reunião Extraordinária 03/04/2013
Convocamos os Senhores Conselheiros representantes das entidades titulares e convidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos segmentos deste Conselho, para a 72ª Reunião Extraordinária que será realizada 4ª
feira dia 03 de abril de 2013,às 18h30,no 19º andar, sala Milton Santos, Paço
Municipal, Campinas/SP.
PAUTA:
1. Discussão sobre os Eixos Temáticos da 5ª Conferência da Cidade de Campinas:
* PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SNDU;
* FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FNDU;
* INSTRUMENTOS E POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL E TERRITORIAL;
* POLÍTICAS DE INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE
PROMOÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
Campinas, 27 de março de 2013

ARQTª DÉBORA PINHEIRO FRAZATTO
PRESIDENTE DO CMDU

PUBLICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
URBANO - DEPLAN
EXPEDIENTE DESPACHADOS PELO SRA. DIRETORA.
Ofício 35/13 - EMDEC: Em atendimento ao pedido de informação formulado pó
morador do CDHU/San Martin em audiência realizada no Salão Vermelho no dia
22/02/2012, sobre melhoria de transportes público na região citada, encaminhamos o
solicitado á EMDEC que esclareceu que há as seguiintes linhas de ônibus atendendo
a região:
1 - Vila Olimpia/Estação Amarais - Intervalo: 15 minutos (pico) e 15 minutos (entre
pico).
2 - CDHU - Amarais/Jardim Mirassol - Intervalo: 12 minutos (pico) e 28 minutos
(entre pico).
3 - Parque Cidade - Intervalo; 9 minutos (pico) e 12 minutos (entre pico).
4 - San Martin I/Terminal Barão Geraldo - Intervalo; 14 minutos (pico) e 70 minutos
(entre pico)
Esclareceu ainda que: por se tratar de linhas de ônibus diferentes pode ocorrer coincidência de horários, porem devido ao adensamento de regiões esta sendo realizada
pesquisa de campo para verificar necessidade de adequações.
Maiores informações poderão ser obtidas na própria EMDEC.
Campinas, 28 de março de 2013

ARQTª MARIA CÉLIA SILVA CAIADO
Diretora Do Deptº De Planejamento E Desenvolvimento Urbano

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO ABRIL
A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua
programação de cursos para o mês de Abril /2013. Endereço: Avenida
Aquidabã, nº 505 (esquina com Rua Dr. Quirino).
I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO
(Secretários, Diretores, Supervisores e demais cargos de Liderança):
01. Reflexões da Liderança: Liderança em Tempos de Mudanças
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 3h
Data: 30 de abril
Horário: 8h30 às 11h30.
Conteúdo: Liderança na atualidade / A arte de ouvir / Liderarxgerenciar mudanças / Por
que haverá líderes? / Liderança central e periférica / Líder emergente-paradigma da complexidade (conjunto) / Líder na complexidade / Liderança clássica x líder na complexidade
/ Paradoxo do líder / Exemplo de liderança atual / Foco da liderança: líder de si próprio.
I I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA
02. É POSSÍVEL FALAR DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO?
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 6h
Data: 18 e 25 de abril
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Serviço Público: Pontos de vista da Sociedade e do Servidor Público. Modernização do Estado: novo paradigma. Qualidade total: princípios básicos. Qualidade no Serviço
Público: dificuldades e propostas.
03. LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO
Instrutores: Eder Claudio Foga e Igor Nogueira de Camargo
Carga Horária: 3h
Data: 22 de abril
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Lei Federal Nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso a Informação e a
sua regulamentação no Poder Executivo Municipal de Campinas, advinda com o Decreto
Municipal Nº 17.630/2012. Abordagem dos pontos polêmicos da Lei.
III- MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
04. LIBRAS
Instrutor: Domingos da Silva
Carga Horária: 40 h
Data: 15,17,22,24,29 de abril, 06,08,13,15,20,27, 29 de maio e 03 de junho
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Introdução e apresentação da Língua de Sinais / Introdução história da Libras /
Abordagens filosóficas da surdez / Atividades Práticas em Língua de Sinais.
05. TROCAÇÃO DE HISTÓRIA
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Instrutor: Larissa Vieira Scomparim
Carga Horária: 2h30
Data: 26 de abril
Horário: 8h30 às 11h
Conteúdo: História da contação. Grandes contadores. Identificação do contador. Conhecimento do público e faixa etária. Objetos de uso na contação Utilização da voz. Tipos de
apresentação de história.
06. ATUALIZAÇÃO ORTOGRÁFICA
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária: 7h30
Data: 19 e 26 de abril
Horário: 8h15 às 12h
Conteúdo: Acordo ortográfico da Língua Portuguesa: a reforma ortográfica prevê mudanças
na língua portuguesa, como o fim do trema, a supressão de consoantes mudas, novas regras
para o emprego do hífen, inclusão das letras W, K, Y ao idioma, além de novas regras de
acentuação. O curso compreende toda a Reforma Ortográfica.
07. GRAMÁTICA I
Instrutor: Prof. Sílvio Coghi
Carga Horária: 30h
Data: 24,,29 de abril, 06,08,13,15,20, 22,27 e 29 de maio
Horário:13h30 às 16h30
Conteúdo: Acentuação, crase, ortografia, verbos, pontuação
08. BRINCAR DE APRENDER: DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Instrutor: Gisleine Darzan Lupi
Carga Horária: 6h
Data: 22 e 29 de abril
Horário: 13h30 às 16h30
Temas: O que é o brincar, o que é brincadeira, o que representa o brinquedo, fases do desenvolvimento: de 00 a 12 meses e de 01 a 06 anos, Brinquedos e Brincadeiras e seu potencial
de desenvolvimento para crianças e bebês.
09. LIMITE SEM LIMITES
Instrutor: Dr. André L. Marroig de F.Ribeiro
Carga Horária: 4h
Data: 23 e 30 de abril
Horário: 9h às 11h
Conteúdo: Relações Interpessoais/ Conceito de Limite/Entendendo Freud/ A magia de Winnicott
IV - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS
10. JOGOS COOPERATIVOS
Instrutor: Gisleine Darzan Lupi
Carga Horária: 3h
Data: 24 de abril
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Vivência de Jogos Cooperativos e Dinâmicas de Grupo com o objetivo de experimentar
11. RESILIÊNCIA: SUPERANDO AS ADVERSIDADES
Instrutor: Ramon Llongueras Arola
Carga Horária: 10h
Data: 17, 22, 24 e 29 de abril
Horário: 8h30 às 11h
Conteúdo: Tipos de adversidades enfrentadas na vida. Risco, proteção, vulnerabilidade. Resiliência individual, familiar e coletiva. Como ser resiliente? Situação prática.
V - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS
12. COACHING DE VIDA: APRENDENDO TÉCNICAS DE AUTOCONHECIMENTO E MOTIVAÇÃO
Instrutor: Marcelo Leandro de Campos
Carga Horária: 12 h
Data: 17, 24 de abril, 08, 15 de maio
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: O que é Coaching de Vida (Life Coaching)/ O que é Inteligência Emocional / Crenças Limitantes/ Mudança de Paradigma de Vida/ Motivação/ Adquirindo novos hábitos mais
eficientes / Estabelecendo metas de vida / Pondo em prática um plano de ação.
13. APRENDENDO COM OS FILMES - TEMA: " A PROCURA DA FELICIDADE"
Instrutor: Eliana Sundfeld
Carga Horária: 3h
Data: 22 de abril
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Perseverança / Determinação / Integridade / Superação / Resiliência / Iniciativa
/ Valores / Força de Vontade
14. ADAPTAÇÃO DE MATERIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Instrutor: Andréa Cristina Ruffo Cope
Carga Horária: 3h
Data: 29 de abril
Horário: 8h30 às 11h30
Conteúdo: Deficiência auditiva e visual / Deficiência intelectual / Deficiência múltipla sensorial / Deficiência surdo cegueira / Adaptação de materiais para inclusão.
15. O SEGREDO PARA SER FELIZ NO TRABALHO
Instrutor: Áurea Sudário Lobo
Carga Horária: 2h30
Data: 24 de abril
Horário: 9h30 às 12h
Conteúdo: Importância do reconhecimento da dimensão individual / Promoção da noção da
identidade laboral / Melhora de relacionamentos pessoais / Instrumentalização para a prática
preventiva / Desenvolvimento de atividades pró-ativas em relação às situações cotidianas
do trabalho
V I - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA DE VIVÊNCIAS PARA A PREVENÇÃO AO
ESTRESSE, QUALIDADE DE VIDA, CUIDADOS COM O SERVIDOR

Campinas, segunda-feira, 01 de abril de 2013

16. PREVENÇÃO AO ESTRESSE NO LOCAL DE TRABALHO
Instrutor:Dra. Beatriz Salek Fiad
Carga Horária: 6h
Data: 29 de abril e 06 de maio
Horário: 13h30 às 16h30
Conteúdo: Práticas de fisioterapia aplicada ao trabalho ( Alongamento, Fortalecimento muscular e educação postural) / Técnicas de relaxamento / Técnicas de respiração / Técnicas de
meditação / O aprendizado do uso do corpo com danças e exercícios leves.
17. CON-VIVER - MÓDULO RODA DE DANÇA CIRCULAR DOS POVOS - Dança
Circular
Instrutor: Dra. Beatriz Salek Fiad
Carga Horária: 20h
Data: 17, 24 de abril, 08, 15, 22, 29 de maio, 05 e 12 de junho
Horário: 9h às 11h30
Temas: Vivência nas danças circulares dos vários povos, trabalhando como prevenção ao
estresse.
VII - MÓDULOS VOLTADOS A ÁREA MOTIVACIONAL
18. CICLO AMPLIANDO HORIZONTES: " O AUTOCONHECIMENTO COMO
COMPETÊNCIA "
Data: 25 de abril - 5ª feira
Horário: 9h às 11 h
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal.
Objetivo: Focar os pontos fortes e a desenvolver em sua personalidade, propiciando o autodesenvolvimento. Você terá a oportunidade de encontrar-se com seu melhor amigo e seu
pior inimigo. Eles moram aí, dentro de você!
Consultora: Branca Barão
Minicurrículo: Especialista em comportamento humano, comunicação, criatividade e inovação, novas estratégias de pensamento, engajamento e mudança. Master trainer em programação neurolinguística, cria, desenvolve e aplica palestras criativas, interativas e personalizadas com metodologia própria para empresas que já descobriram que ideias valem ouro e
que precisam de pessoas felizes e realizadas.
VIII - Turmas Exclusivas:
A Escola de Governo oferece cursos, vivencias motivacionais e de prevenção ao estresse,
ações breves para promover reflexões a respeito do desenvolvimento de equipes, relações
interpessoais, entre outros, para turmas exclusivas, no local de trabalho. Pode-se também
atender a demandas especificas, de acordo com as necessidades levantadas junto as coordenadorias.
Entre as opções de atividades oferecidas nos locais de trabalho estão: Curso de Eventos e
de Cerimonial e Protocolo, Projeto "Aprendendo com os filmes" (temos 15 temas já desenvolvidos), Jogos Cooperativos, Diversidade & Cidadania, Cara ou Coroa: os dois lados
do Atendimento, Relacionamento e Comunicação no Trabalho, Ecobrinquedoteca, Assertividade, Administrando o tempo com eficácia, Dança circular, Programa de prevenção ao
estresse, entre outros.
Há muitos cursos novos, de carga horária reduzida que podem atender a formação continuada, GEM, TDC, FC, RPAI. Procurem-nos para miores infomrações.
Consulte-nos através do telefone: 19 3236-9561.
Todas as demais inscrições poderão ser feitas através do nosso link: https://smrh1.campinas.
sp.gov.br/cursos_egds/
Informações gerais:(19)3236-9561, rh.egds@campinas.sp.gov.br
Para assuntos referentes ao EAD: 3236-6982
Campinas, 26 de março de 2013

MARISA CORDOBA AMARANTES
Coordenadora Setorial EGDS

AIRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor Do Departamento De Recursos Humanos

COMUNICADO - EGDS
EGDS convida a todos os servidores públicos municipais a participarem da
aula inaugural do curso "Noções Básicas de Direito para Servidores"

Os servidores que irão frequentar o curso "Noções Básicas de Direito", turma III, não
precisarão matricular-se para a aula inaugural.
Os demais interessados deverão inscrever-se em nosso site: https://smrh1.campinas.
sp.gov.br/cursos_egds/ ou através dos telefones: 19 3236-9561, 19 3236-6982, até
01/04 ou até encerrarem-se as vagas.
Campinas, 27 de março de 2013

MARISA CÓRDOBA AMARANTES
Coordenador Setorial

AIRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor De Recursos Humanos
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL 004/2013
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - MÉDICOS
A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública as normas do Processo Seletivo
para contratação emergencial de Médicos, conforme Lei Municipal nº 14.573/2013,
publicada no Diário Oficial do Município em 01/03/2013.
O contrato de trabalho será regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT e
será por tempo determinado de 01(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para empregos públicos
temporários de Médicos, criados na Lei Municipal nº 14.573/2013, conforme relação
apresentada no Capítulo II deste Edital.
2. O candidato classificado poderá ser convocado para trabalhar em qualquer unidade
do Sistema de Saúde do Município (unidades básicas de saúde, unidades de urgência/
emergência, serviços de referência/especialidade, Hospital Municipal Dr. Mário Gatti).
3. A organização, supervisão, fiscalização e acompanhamento do Processo Seletivo
serão realizadas pela Comissão Organizadora e Fiscalizadora do certame, indicada
pela Prefeitura Municipal de Campinas, cujos nomes serão publicados em Diário Oficial do Município de Campinas.
II - DAS CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGOS PÚBLICOS
1. A especialidade solicitada, o número de empregos criados e os pré-requisitos exigidos para cada especialidade são os especificados a seguir:
ESPECIALIDADE

QUANTIDADE EMPREGOS

PRÉ-REQUISITOS

CLÍNICA GERAL (*)

75

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIONAL NO CONSELHO DA CATEGORIA

PEDIATRIA (*)

20

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIONAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA
MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA.

PSIQUIATRIA

05

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIONAL NO CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA
MÉDICA OU ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.

TOTAL

100

(*) COM EXCEÇÃO DA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, SERÃO RESERVADAS 5% (CINCO POR CENTO) DOS EMPREGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

2. Para fins de comprovação dos pré-requisitos exigidos no item anterior, o candidato
deverá apresentar, no ato da contratação, os documentos listados no Anexo II deste
Edital, ficando excluído do Processo Seletivo aquele que não os apresentar.
3. A jornada semanal de trabalho e o respectivo salário será:
- Jornada de 12 horas semanais: R$ 1.930,90
- Jornada de 20 horas semanais: R$ 3.218,20
- Jornada de 24 horas semanais: R$ 3.861,83
- Jornada de 30 horas semanais: R$ 4.827,32
- Jornada de 36 horas semanais: R$ 5.792,79
3.1. Além do salário base, os profissionais também receberão os seguintes adicionais:
a) Prêmio Produtividade, variando entre R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) e R$
3.900,00 (três mil e novecentos reais), de acordo com o local e a jornada de trabalho;
b) Adicional de Atendimento Emergencial, de acordo com o artigo 32, da Lei Municipal nº 12.985/07.
3.2. A jornada semanal de trabalho será definida em reunião de preenchimento de
vagas, podendo ser distribuída durante todos os dias da semana, conforme exclusiva
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
4. As atribuições do emprego para cada especialidade estão descritas no Anexo I deste Edital.
5. Não haverá cobrança de taxa de inscrição no Processo Seletivo.
III - DOS BENEFÍCIOS
1. Os candidatos contratados terão os seguintes benefícios oferecidos pela Prefeitura
Municipal de Campinas:
1.1. Auxílio Refeição/Alimentação: no valor mensal de R$ 528,00 (quinhentos e vinte
e oito reais), para os contratados com carga horária igual ou superior a 30 (trinta)
horas semanais.
1.1.2. Auxílio Refeição/Alimentação: para os contratados com carga horária variando
entre 20 (vinte) e 29 (vinte e nove) horas semanais o valor será de R$ 264,00 (duzentos
e sessenta e quatro reais) mensais.
1.1.3. Não haverá Auxílio Refeição/Alimentação para jornada inferior a 20 (vinte)
horas semanais.
1.1.4. O Auxílio Refeição/Alimentação somente é devido no mês seguinte ao da contratação e seu respectivo valor refere-se ao mês vigente.
1.2. Vale-Transporte, nos seguintes moldes:
a) O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do
município de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos
vencimentos;
b) A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.
IV - DOS REQUISITOS PARA O EMPREGO
1. Além dos pré-requisitos citados na tabela do Capítulo II, o candidato deverá atender,
cumulativamente, no ato da contratação, aos seguintes requisitos:
1.1. Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste
Edital e seus Anexos;
1.2. Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento
do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição
Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por
meio do Decreto nº 3927/01;
1.3. Gozar dos direitos políticos;
1.4. Haver cumprido as obrigações eleitorais;
1.5. Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do
sexo masculino;
1.6. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
1.7. Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmente as penas cominadas;
1.8. Não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa
causa, em decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ainda, após avaliação
da Comissão Permanente de Estágio Probatório;
1.9. Não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas
da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou,
ainda, do Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba
recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público
de qualquer esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes
contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do
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Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na Lei nº 8.429, de 02/06/92;
1.10. Para o emprego de Médico, o acúmulo de empregos e/ou cargos públicos é permitido nos termos art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal.
1.10.1. Conforme disposto no inciso XVII do mesmo artigo, o acúmulo estende-se
a cargos, empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público.
1.10.2. Em caso de acúmulo legal descrito no item 1.10, a somatória das duas jornadas
de trabalho não poderá ultrapassar o total de 64 (sessenta e quatro) horas semanais.
1.11. Apresentar, no ato da contratação, os documentos listados no Anexo II deste
Edital, além de outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal de
Campinas em razão de regulamentação municipal.
2. No ato da contratação, todos os requisitos especificados na tabela do Capítulo II,
bem como os descritos no item 1 deste Capítulo, deverão ser comprovados mediante
apresentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo excluído do
processo seletivo aquele que não os apresentar.
V - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas no período de 02/04 a
04/04/2013,até às 23h59, exclusivamente via internet, no endereço www.campinas.
sp.gov.br, acessando o link “SELEÇÃO EMERGENCIAL (MÉDICOS)”.
2. Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá optar pela especialidade
que deseja concorrer, vedada qualquer alteração posterior.
3. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, inclusive os dados referentes à graduação e cursos complementares, que
serão usados como critérios de classificação no certame.
3.1. No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos e das
exigências contidas no Capítulo II deste Edital, bem como dos títulos informados para
fins de pontuação no certame. No entanto, será automaticamente eliminado do processo seletivo aquele que não os apresentar, por ocasião de sua contratação na Prefeitura
Municipal de Campinas.
3.2. As informações fornecidas na ficha de inscrição referentes à data de nascimento,
número de filhos dependentes (menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente incapazes
ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente) e formação escolar e
complementar deverão ser comprovadas, também, no ato da contratação.
3.3. A Prefeitura Municipal de Campinas poderá excluir deste certame o candidato que
preencher a ficha de inscrição com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de praticar o crime previsto no artigo 299 do Código Penal, além da responsabilidade civil pelos
eventuais prejuízos que causou ou vier a causar à Prefeitura Municipal de Campinas.
4. A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e aceitação formal das normas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, dos quais não poderá alegar
desconhecimento.
4.1. O deferimento da inscrição dependerá do correto e completo preenchimento da
ficha de inscrição eletrônica, no prazo estabelecido neste Edital.
4.2. A Prefeitura Municipal de Campinas não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados.
Candidatos com deficiência
5. De acordo com a legislação pertinente, as pessoas com deficiência poderão participar deste Processo Seletivo desde que as atribuições dos empregos sejam compatíveis
com a sua deficiência.
5.1. Será reservado a esses candidatos o percentual de 5% (cinco por cento) dos empregos públicos criados na Lei Municipal nº 14.573/2013.
5.2. Para cálculo do número de vagas, serão desprezadas as frações inferiores a 0,5
(cinco décimos), respeitando-se o critério de aproximação para o número inteiro subseqüente, das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
5.3. As vagas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência serão
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem classificatória.
6. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, alterado pelo
Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/04:
“Art. 4º. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções;
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas frequencias de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hze 3.000Hz;
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º;
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais
áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.”
7. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.
8. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas nos Decretos Federais nº 3.298 de 20/12/99 e nº 5.296 de 02/12/04, participarão do certame
em igualdade de condições com os demais candidatos.
9. Antes de efetuar sua inscrição, o candidato com deficiência deverá observar as atribuições de cada emprego, constante no Anexo I do presente Edital, as quais deverá ter
plenas condições de cumprir, independentemente da sua deficiência.
10. Os candidatos com deficiência serão submetidos à avaliação pela Junta Médica
Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas, logo após a homologação do Processo
Seletivo, no dia do exame médico.

10.1. A Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas, observando as
informações prestadas pelo candidato, no ato da inscrição e em exame físico específico, emitirá parecer terminativo sobre a condição de existência de deficiência, definida
pelo Decreto Federal nº 5296, de 02/12/04.
10.2. Caso a conclusão seja pela condição de candidato com deficiência, o mesmo terá
a reserva legal confirmada e deverá aguardar, juntamente com os outros candidatos, a
convocação para reunião de preenchimento de vagas, a ser publicada no Diário Oficial
do Município.
10.3. Caso a Junta Médica conclua pela ausência de deficiência, o candidato não terá
a reserva legal confirmada, devendo, neste caso, aguardar convocação para reunião
de preenchimento de vagas, observando-se a sua classificação na listagem geral de
candidatos habilitados.
10.4. O candidato que não comparecer na data e horário para avaliação pela Junta
Médica Oficial, não terá a reserva legal confirmada, devendo, neste caso, aguardar
convocação para reunião de preenchimento de vagas, observando-se a sua classificação na listagem geral de candidatos habilitados.
11. As deficiências dos candidatos, admitindo-se o uso de equipamentos, adaptações,
meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições
especificadas para o emprego, sob pena de exclusão do Processo Seletivo.
12. A publicação do resultado final do certame será feita em duas listagens, contendo,
a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a segunda, somente a pontuação desses últimos.
VI - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
1. A pontuação será feita de acordo com as informações disponibilizadas na ficha de
inscrição e será pontuada conforme a seguinte tabela:
TABELA DE PONTUAÇÃO
CRITÉRIOS

PONTOS

TEMPO DE FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO EM
MEDICINA

01 (UM) PONTO A CADA ANO DE FORMAÇÃO
(COMPLETO)

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

02 (DOIS) PONTOS PARA CADA TÍTULO APRESENTADO(*)

(*) O CANDIDATO PODERÁ INFORMAR TÍTULOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E/OU
DOUTORADO.
A ESPECIALIZAÇÃO QUE FOR PRÉ-REQUISITO DO CARGO, CONFORME TABELA DO CAPÍTULO
II, NÃO SERÁ PONTUADA

2. Os títulos referentes à formação complementar somente serão pontuados se tiverem
estrita relação com a especialidade para a qual o candidato tenha optado.
3. Não haverá limite de pontuação no presente Processo Seletivo.
4. Os títulos informados na ficha de inscrição serão analisados e verificados por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, por ocasião da admissão na Prefeitura
Municipal de Campinas.
VII - DA CLASSIFICAÇÃO
1. A pontuação final do candidato será a somatória dos pontos obtidos, conforme tabela informada no Capítulo VI.
2. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, o desempate far-se-á
segundo os seguintes critérios:
a) maior idade entre os candidatos com 60 (sessenta) anos ou mais (de acordo com o
artigo 27 do Estatuto do Idoso);
b) maior pontuação obtida no tempo de formação.
2.1. Caso persista algum empate, aplicar-se-ão os seguintes critérios de desempate:
a) maior número de filhos dependentes (menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente
incapazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente);
b) maior idade, dentre aqueles que não estiverem enquadrados na alínea “a” do item
2 deste capítulo.
2.2. Este critério será aplicado de acordo com as informações da ficha de inscrição,
obedecendo à data do preenchimento da ficha.
2.2.1. No ato da contratação, essas informações deverão ser comprovadas e, caso
sejam consideradas inverídicas, o candidato será excluído do Processo Seletivo, de
acordo com o item 3 - Capítulo V deste Edital.
3. A classificação preliminar dos candidatos habilitados no Processo Seletivo será publicada em Diário Oficial do Município, podendo ser consultado através do endereço
eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial.
3.1. A data prevista para esta publicação é 09/04/2013.
VIII - DOS RECURSOS
1. Será assegurado aos candidatos o direito a recurso em relação à Classificação Preliminar dos inscritos.
1.1. Os recursos deverão ser expressos em termos convenientes, apontando as circunstâncias e/ou motivos que os justifiquem, bem como deverão conter o nome do candidato, número de sua inscrição, documento de identidade (RG), CPF, especialidade
a que estiver concorrendo, endereço, telefone para contato e assinatura, devendo ser
endereçados à Coordenadoria de Concursos, Recrutamento e Seleção, da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos - SMRH.
1.2. Os recursos deverão ser interpostos no 1º dia útil posterior a divulgação da Classificação Preliminar no Diário Oficial do Município.
2. Os recursos, devidamente preenchidos conforme estabelecido no subitem 1.1 do
presente Capítulo, deverão ser entregues no Protocolo Geral, situado no saguão do
Paço Municipal, Avenida Anchieta, 200, Centro, Campinas, no horário de 9h00 às
16h00, mediante apresentação de documento de identidade original do candidato, ou
apresentados através de terceiros, mediante procuração específica para esse fim, que
ficará retida. Neste caso, o candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros de
seu procurador.
3. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou
de forma diferente do estipulado neste Edital, assim como aqueles que apresentarem
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
4. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, este poderá,
eventualmente, alterar a pontuação e classificação inicial obtida pelo candidato para
uma pontuação e classificação superior ou inferior.
5. A Classificação Final será publicada, em Diário Oficial do Município, após o período de análise dos recursos interpostos.
IX - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS
1. Após a homologação do Processo Seletivo, obedecendo à estrita ordem de classificação, o candidato será convocado para reunião de preenchimento de vagas, mediante
publicação específica no Diário Oficial do Município, na forma da legislação municipal, determinando local, data e hora para a apresentação.
1.1. Por se tratar de um processo seletivo emergencial, a primeira reunião de preenchimento de vagas está prevista para ocorrer logo após a homologação deste certame.
1.3. O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação,
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sendo sua responsabilidade acompanhar o Diário Oficial do Município através do endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial.
2. O candidato ou seu procurador, devidamente documentado, deverá se apresentar
no dia, local e horário determinados no Diário Oficial do Município, para reunião de
preenchimento de vagas.
3. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se no direito de remanejar o candidato,
imediatamente após a finalização do processo de preenchimento de vaga, ou ainda,
após a sua admissão, de acordo com as necessidades exclusivas do serviço de saúde
do Município, de forma a manter a assistência prestada à população de Campinas.
4. Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado, não comparecer no dia
e horário agendados ou, ainda, não aceitar a vaga no local de trabalho indicado pela
Prefeitura Municipal de Campinas.
4.1. Não haverá reconvocação de candidatos habilitados neste certame, seja qual for
o motivo alegado.
X - DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL
1. Após a homologação do Processo Seletivo e realização da reunião de preenchimento
de vagas, o candidato será submetido a exame médico admissional, de caráter eliminatório, no qual será avaliada sua capacidade laborativa para a especialidade a que se propõe.
1.1. Os exames médicos serão agendados na reunião de preenchimento de vagas em
um prazo determinado pela Prefeitura de Campinas.
2. Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Recursos
Humanos - Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou por empresa
contratada para este fim, com critérios estabelecidos pelo Departamento de Promoção à
Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, consistindo de:
a) Exame clínico geral para todas as especialidades: freqüência cardíaca, freqüência respiratória, pulsos periféricos, pressão arterial, presença de cianose (central ou periférica),
presença de palidez cutâneo-mucosa (anemias), icterícias. Serão realizadas inspeções geral
e específica; sendo avaliados os sistemas: vascular, osteo-muscular, cardio-respiratório,
digestivo, pele e anexos, genito-urinário, neurológico, endócrino e cabeça/pescoço;
b) Exame laboratorial para todas as especialidades: será exigido hemograma completo com contagem de plaquetas, sorologia para hepatite B (HBsAg) e sorologia para
hepatite C (anti-HCV).
c) Apresentação da carteira de vacinação para todas as especialidades: deverá ser apresentada durante atendimento médico admissional para a seguinte verificação:
I - dupla adulto, sendo a última dose com período inferior a 10 anos;
II - tríplice viral, duas doses;
III - hepatite B, três doses.
Observação: Caso esses esquemas de vacinação ainda não tenham sido realizados,
os candidatos serão encaminhados para complementação nas Unidades de Saúde do
Município de Campinas e posterior realização da sorologia.
3. A critério do Departamento de Promoção à Saúde do Servidor (DPSS), o candidato poderá ser submetido a exames complementares e/ou avaliações especializadas,
sempre nos órgãos de saúde do município de Campinas, ou clínicas indicadas pela
Instituição, não sendo, nesses casos, emitido parecer avaliativo de imediato.
4. Para os fins a que se destina, só terá validade o Exame Médico Admissional executado pelos profissionais e nos locais indicados ao candidato.
4.1 Não será aceita qualquer avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de
Promoção à Saúde do Servidor.
5. O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Admissional na data, horário
e local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
6. O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de apto ou
inapto para a especialidade pretendida.
7. Serão considerados inaptos os candidatos que, no exame clínico, apresentarem psicopatologias graves e patologias que contra indiquem exposição a risco biológico, que
impeçam o exercício da função, seja parcialmente ou integralmente e que possam ser
agravadas pelo exercício da mesma.
8. O candidato participante do Processo Seletivo, inscrito e confirmado como candidato com deficiência pela Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas,
será submetido a Exame Médico Admissional, observando-se a natureza das atribuições do emprego, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como
a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos.
9. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) for considerado inapto no Exame Médico Admissional;
b) não se apresentar ao Exame Médico Admissional no local e horário estabelecidos;
c) não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
d) não apresentar, no retorno, os exames complementares solicitados.
XI - DA CONTRATAÇÃO
1. O candidato considerado apto no Exame Médico Admissional será convocado em
Diário Oficial do Município para comparecer ao setor de Registros da Secretaria de Recursos Humanos, a fim de proceder à sua admissão e assinatura do contrato de trabalho.
1.1. A admissão dos candidatos inscritos está prevista para ocorrer logo após a publicação do resultado dos exames médicos admissionais em Diário Oficial.
2. Após a entrega dos documentos e assinatura do contrato de trabalho, o candidato
deverá iniciar suas atividades na data determinada pela área competente.
3. O não cumprimento dos prazos estabelecidos implicará na perda dos direitos legais
decorrentes do Processo Seletivo.
4. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do emprego público, pela Prefeitura Municipal de Campinas.
XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O resultado final do Processo Seletivo será publicado no Diário Oficial do Município.
2.A classificação final no Processo Seletivo não implica em obrigatoriedade de contratação, cabendo à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de proceder à convocação e à admissão dos candidatos, observada a ordem de classificação final, obedecido
o limite de vagas existentes.
3. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano, podendo ser
prorrogado por igual período.
4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será
mencionada em Edital ou comunicado a ser publicado no Diário Oficial do Município.
5. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo, valendo, para esse fim, as listagens divulgadas no Diário
Oficial do Município.
6.1. Todos os comunicados, convocações e resultados oficiais do Processo Seletivo serão publicados, exclusivamente, no Diário Oficial do Município, que poderá ser acessado pela internet, no endereço eletrônico: www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial.
6.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
7. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como
referência o horário oficial de Brasília.
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8. A Prefeitura Municipal de Campinas não se responsabiliza por eventuais prejuízos
ao candidato decorrentes de:
8.1. Endereço eletrônico (e-mail) não atualizado;
8.2. Endereço residencial não atualizado;
9. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Campinas.
Campinas, 28 de março de 2013

MARIONALDO FERNANDES MACIEL
Secretário Municipal de Recursos Humanos
PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL - MÉDICOS (004/2013)
CRONOGRAMA PREVISTO
ATIVIDADES

DATAS PREVISTAS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

01/04/13

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET

02/04 A 04/04

PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

09/04/13

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO + CLASSIFICAÇÃO FINAL

15/04/13

HOMOLOGAÇÃO

16/04/13

PUBLICAÇÃO NO DOM DA CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS

16/04/13

REUNIÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS

A PARTIR DE 17/04

EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS

A PARTIR DE 18/04

ADMISSÃO / ASSINATURA DO CONTRATO

A PARTIR DE 22/04

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS / ESPECIALIDADES
Clínica Geral: Acolher o usuário, identificando o mesmo, apresentando-se e explicando os procedimentos a serem realizados. Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais/ familiares/ coletivos em unidades de saúde e nas comunidades
locais, realizando clínica ampliada. Realizar atendimento ao acidentado do trabalho,
emitir atestado de óbito, procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros, urgências com encaminhamentos. Articular os recursos intersetoriais disponíveis para
diminuição dos agravos à saúde dos usuários. Estar disponível como apoio matricial
e de capacitação na sua área específica. Preencher prontuário dos pacientes atendidos,
data, anamnese, exame físico.
Pediatria: Realizar consultas individuais para crianças e adolescentes. Fazer vigilância específica do crescimento e desenvolvimento físico, psicológico e motor de crianças e adolescentes. Realizar ações de educação em saúde, de prevenção e de promoção
da saúde das crianças e adolescentes, sob seu cuidado, bem como de suas respectivas
famílias. Realizar procedimentos médicos individuais em crianças e adolescentes. Realizar atendimento ao acidentado do trabalho quando criança ou adolescente. Emitir
atestado de óbito quando necessário para pacientes sob seu cuidado. Realizar procedimentos cirúrgicos simples. Fazer atendimento de urgência e emergência sempre que
necessário. Participar do acolhimento da unidade, atendendo as intercorrências dos
usuários da unidade. Realizar atendimentos conjuntos com enfermeiros e auxiliares de
enfermagem. Participar do desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos. Atender crianças e adolescentes nos domicílios sempre que houver necessidade. Participar de atividades em escolas, creches ou outras instituições
coletivas sempre que necessário. Solicitar interconsultas com especialistas, através
dos mecanismos de referência e contrarreferência sempre que houver necessidade.
Preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados
da unidade. Participar dos processos de vigilância à saúde através da detecção e notificação de doenças infectocontagiosas e preenchimento dos instrumentos e fichas
adequadas para este fim. Prestar assistência às vítimas de violência e suas famílias.
Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Participar das reuniões da
unidade ou outras sempre que convocado pela gestão da unidade. Desenvolver e/ou
participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das crianças, adolescentes e de suas famílias. Participar de capacitações e treinamentos sempre
que necessário ou que convocado pela gestão da unidade. Participar do acolhimento,
atendendo as intercorrências dos usuários. Atender nos domicílios sempre que houver
necessidade. Garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário. Preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade.
Participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por
residentes ou estagiários. Ser apoio matricial e de capacitação na sua área específica.
Realizar atividades correlatas.
Psiquiatria: Realizar avaliação clínica e psiquiátrica. Planejar, coordenar, executar e
avaliar as atividades de assistência em saúde mental, intervindo terapeuticamente com
as técnicas específicas individuais e/ou grupais, nos níveis preventivo, curativo, de
reabilitação e reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela e conforme o grau de complexidade do equipamento em que se inserem ou no domicílio.
Prestar assistência às vítimas de violência e suas famílias. Emitir atestados e pareceres
sobre as condições de saúde mental dos usuários. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Participar das reuniões da unidade ou outras sempre que convocado pela gestão da unidade. Desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais
que concorram para promover a saúde das pessoas e de suas famílias. Participar de
capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela gestão da
unidade. Participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários. Atender
nos domicílios sempre que houver necessidade. Garantir a integralidade da atenção à
saúde do usuário. Preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos
de coleta de dados da unidade. Participar do planejamento das atividades a serem
desenvolvidas na instituição por residentes ou estagiários. Ser apoio matricial. Atuar
também em atividades ligadas à interconsulta psiquiátrica na atenção primária, junto
aos generalistas da estratégia de saúde da família, promovendo capacitações, atendimentos conjuntos e discussões de caso. Realizar atividades correlatas.
ANEXO II - DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO
- Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Comprovante de endereço com o CEP;
- Título de Eleitor com a Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo site do Tribunal
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Superior Eleitoral; (www.tse.jus.gov.br);
- Carteira de Identidade (R.G.);
- C.P.F. (Cadastro Pessoa Física);
- Certificado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
- Comprovante de PIS ou PASEP;
- 02 fotos 3x4 recentes;
- Diploma e Histórico Escolar de graduação em Medicina;
- Título de Especialista emitido pela AMB (Associação Médica Brasileira) OU Certificado de Conclusão de curso de Residência com registro no MEC, na área de conhecimento da especialidade pretendida; (quando for o caso)
- Carteira do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP)
OU protocolo de inscrição secundária emitida pelo CREMESP OU certidão com o
número de inscrição no Estado de São Paulo emitida pelo CREMESP;
- Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
- Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Federal (pode ser obtido junto ao
site www.dpf.gov.br);
- Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual, do estado onde tenha
residido nos últimos 5 anos. Para os residentes no Estado de São Paulo, o documento
pode ser obtido junto ao sitewww.ssp.sp.gov.br. Para portadores de RG de outros Estados e que residam em São Paulo requerer pessoalmente nos Postos do Poupatempo.
OBSERVAÇÃO: Além dos documentos listados acima, a Prefeitura Municipal de
Campinas poderá (à época da contratação) em razão da regulamentação municipal,
solicitar outros documentos, podendo ser revogada a nomeação do candidato que
não os apresentar.
Campinas, 28 de março de 2013

MARIONALDO FERNANDES MACIEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO PROCESSO SELETIVO MÉDICOS
EDITAL 004/2013
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos, nos termos da Ordem de Serviço
001/2012, divulga a relação dos integrantes das Comissões Organizadora e Fiscalizadora do Processo Seletivo 004/2013, para contratação emergencial de Médicos:
Comissão Organizadora:
- Airton Aparecido Salvador - matrícula 94372-0
- Marcelo de Morais - matrícula 56823-6
- Marilda Aparecida Regi Atauri - matrícula 94396-7
Comissão Fiscalizadora:
- Juliana de Cássia Lopes Miorin - matrícula 109753-9
- Elizabete Filipini Abreu - matrícula 98296-2
- Agnaldo Ribeiro de Queiroz - matrícula 97801-9
Campinas, 28 de março de 2013

MARIONALDO FERNANDES MACIEL
Secretário Municipal De Recursos Humanos

PROCESSO SELETIVO
EDITAL 001/2013
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos COMUNICA que os candidatos abaixo relacionados foram considerados eliminados do Processo Seletivo relativo ao Edital 001/2013 por não comparecimento ao Exame Médico Pré-admissional.
EMPREGO PÚBLICO

NOME

MEDICO PEDIATRIA

AMANDA AIDA CREPALDI DE SOUZA

MEDICO PEDIATRIA

DEBORA C DE ALMEIDA H FERREIRA

MEDICO PEDIATRIA

MARCIA MARIA REIS VIEIRA RAMOS

MEDICO PEDIATRIA

SIDNEY APARECIDO BRANDAO

MEDICO CLINICO GERAL

ANA CLARA ALVES COSTA

MEDICO CLINICO GERAL

DOUGLAS A RIZZANTI PEREIRA

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Revogar o item da portaria nº 68021/2007, que nomeou o servidor DJALMA SOARES, matrícula nº 82593-0, para exercer cargo em comissão de Chefe de Setor junto a "Praça de Esportes
Salvador Lombardi Neto, Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura Esportiva do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Nomear o servidor CLAUDIO SILVESTRE DE ANDRADE, matrícula nº 102903-7, para
exercer cargo em comissão de Chefe de Setor junto a "Praça de Esportes Salvador Lombardi
Neto, Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura Esportiva do Departamento Administrativo
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Revogar o item da portaria nº 68021/2007, que nomeou o servidor ANTONIO GALANTE
SOBRINHO, matrícula nº 95100-5, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor,
junto à Praça de Esportes Sarkis Salamene, da Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura
Esportiva, do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Nomear o servidor VANDERLEI APARECIDO PRIMILA, matrícula nº 96901-0, para
exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto à Praça de Esportes Sarkis Salamene,
da Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura Esportiva, do Departamento Administrativo,
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Revogar o item da portaria nº 68021/2007, que nomeou o servidor EDMUR FLAUZINO
DA SILVA, matrícula nº 96809-9, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor,
junto ao Centro Esportivo Brasil de Oliveira, da Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura
Esportiva, do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Nomear o servidor LUIZ ANTONIO AMANCIO, matrícula nº 95250-8, para exercer o
cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro Esportivo Brasil de Oliveira, da
Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura Esportiva, do Departamento Administrativo da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Revogar a portaria nº 68091/2007, que nomeou o servidor JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, matrícula nº 99503-7, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto
à Praça de Esportes "Vila Santana" da Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura Esportiva,
do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Nomear o servidor WALKER IDINES ROQUE LUCIANO, matrícula nº 109860-8, para
exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto à Praça de Esportes "Vila Santana"
da Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura Esportiva, do Departamento Administrativo da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Revogar o item da portaria nº 77701/2012, que nomeou a servidora MARI ISILDA SIMÕES DE MELLO, matrícula nº 95053-0, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto à Praça de Esportes "Roberto Ângelo Barbosa", da Coordenadoria
Setorial de Infra-Estrutura Esportiva, do Departamento Administrativo, da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer.
Nomear o servidor MAURO CESAR DOS SANTOS, matrícula nº 102808-1, para
exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto à Praça de Esportes "Roberto
Ângelo Barbosa", da Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura Esportiva, do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Revogar o item da portaria nº 68021/2007, que nomeou a servidora ROSA CAROLINA BOTELHO, matrícula nº 94705-9, para exercer o cargo em comissão de Chefe de
Setor, junto ao Ginásio Municipal de Esportes " Alberto Jordano Pereira Ribeiro" da
Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura Esportiva do Departamento Administrativo
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Nomear o servidor ADEMAR SOARES MATTOS, matrícula nº 99450-2,, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Ginásio Municipal de Esportes
" Alberto Jordano Pereira Ribeiro" da Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura Esportiva do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO
PORTARIA N.º 79528/2013
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu
cargo e, pela presente,
RESOLVE
Nomear a partir de 01/04/2013, o Sr. EDILSON CESAR FENILE, RG 22156687, para
exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível IX, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Nomear a partir de 14/03/2013, o Sr. JOSÉ CARLOS REIS MENDES, RG 526770806,
para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível IX, junto à Administração Regional 7, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Tornar sem efeito o item da portaria nº 79329/2013, referente ao Sr. NELSON ALVES GATTO, RG 65935706.

MEDICO CLINICO GERAL

FLAVIA ROSEANE DE O ROCHA

MEDICO CLINICO GERAL

GIANCARLO ANTONIO MARCONDES

MEDICO CLINICO GERAL

GABRIELA NERO MITSUUSHI

SECRETARIA DE SAÚDE

MEDICO CLINICO GERAL

GILBERTO OLIVEIRA VIANNA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEDICO CLINICO GERAL

HERVAL SARETTI FILHO

MEDICO CLINICO GERAL

LUIZ CLAUDIUS PEREIRA COSTA

MEDICO CLINICO GERAL

PAULO OSNI LEÃO PERIN

MEDICO GINECOLOGIA OBSTETRICIA

CARLA TATIANA RODRIGUES

MEDICO PSIQUIATRIA

MARCOS LEE CITTI

Campinas, 28 de março de 2013

MARCELO DE MORAIS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A SAUDE DO SERVIDOR

PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO
PORTARIA N.º 79520/2013
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/10/8708, pela presente,
RESOLVE
Revogar o item da portaria nº 68021/2007, que nomeou o servidor ROBSON CLÁUDIO
ROBIM, matrícula nº 965227, para exercer o cargo de Chefe de Setor, junto a Praça de
Esporte José Gentil Franco de Campos, da Coordenadoria da Setorial de Infra-Estrutura
Esportiva do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Nomear o servidor DOMINGOS FLÁVIO DA SILVA, matrícula nº 97420-0, para exercer
o cargo de Chefe de Setor, junto a Praça de Esporte José Gentil Franco de Campos, da
Coordenadoria da Setorial de Infra-Estrutura Esportiva do Departamento Administrativo da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Revogar o item da portaria nº 68021/2007, que nomeou a servidora RENATA FERREIRA BARONTI, matrícula nº 107733-3, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto à Praça de Esporte Orestes Quércia da Coordenadoria Setorial de
Infra-Estrutura Esportiva, do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer.
Nomear o servidor SAUL FRANCISCO MONTEIRO FILHO, matrícula nº 98795-6, para
exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto à Praça de Esporte Orestes Quércia
da Coordenadoria Setorial de Infra-Estrutura Esportiva, do Departamento Administrativo da

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE
SAÚDE EM 27 DE MARÇO DE 2013
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativonº 2011/10/40.312 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
- SMS - Pregão Eletrônico nº 007/2012 - Objeto: Registro de preços medicamentos para
atendimento a Mandados Judiciais.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 3º
do Decreto Municipal nº 14.217/03, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de Registro de Preços
abaixo, a despesa no valor total de R$ 89.909,00 (Oitenta e nove mil novecentos e nove reais)
em favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA. no valor de R$ 1.269,96 (Um mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa
e seis centavos), para o fornecimento do lote 28, Ata de Registro de Preço n° 126/12;
- HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. no valor de R$
472,78 (Quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), para o fornecimento
do lote 23, Ata de Registro de Preço n° 127/12;
- INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 1.171,48 (Um mil cento e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), para o fornecimento dos lotes 56 e 57, Ata de
Registro de Preço n° 128/12;
- AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. no valor de R$ 915,62 (Novecentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), para o fornecimento dos lotes 22 e 25, Ata
de Registro de Preço n° 130/12;
- PORTAL LTDA. no valor de R$ 76.228,80 (Setenta e seis mil duzentos e vinyte e oito
reais e oitenta centavos), para o fornecimento dos lotes 35, 36, 40, 41 e 42, Ata de Registro
de Preço n° 131/12;
- ELI LILLY DP BRASIL LTDA. no valor de R$ 9.850,36 (Nove mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), para o fornecimento dos lotes 20, 38 e 39, Ata de
Registro de Preço n° 132/12.
Campinas, 27 de março de 2013

DR. CÁRMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Campinas, segunda-feira, 01 de abril de 2013
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COMUNICADO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUDOESTE DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROTOCOLO: 13/50/00201 PSO
INTERESSADO: NILZA MARIA DA SILVA DROGARIA - ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE APARECIDA MARCHI BORGES DE
MEDEIROS CRF SP N° 36231
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/50/01531 PSO
INTERESSADO: MARCOS AURELIO COSTA DROGARIA - ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARCOS AURÉLIO COSTA CRF SP Nº 67943
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/00240 PSO
INTERESSADO: J. D. CONEGUNDES DROGARIA - ME
ASSUNTO: LAUDO AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/00296 PSO
INTERESSADO: COFFEESABOR ALIMENTOS LTDA - ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/07/00534 PAS
INTERESSADO: COFFEE AEROPORTO LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/50/01812 PSO
INTERESSADO: NOVA NATURAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/00392 PSO
INTERESSADO: MARIA APARECIDA LOPES PIZZARIA - ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/07/00331 PAS
INTERESSADO: JAQUELINE MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/07/00611 PAS
INTERESSADO: MISSÃO EVANGÉLICA CAMINHANDO COM CRISTO
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/0124 PSO
INTERESSADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BAHIA
ASSUNTO: CADASTRO ANUAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/00059 PSO
INTERESSADO: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
ASSUNTO: CADASTRO ANUAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/00121 PSO
INTERESSADO: CONJUNTO HABITACIONAL ARLETE CARDOSO LINS TEIXEIRA
ASSUNTO: CADASTRO ANUAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/00192 PSO
INTERESSADO: ITATEX INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MINERAIS
ASSUNTO: RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/50/01994 PSO
INTERESSADO: MOGIANA ALIMENTOS LTDA
ASSUNTO: RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/00088 PSO
INTERESSADO: KERRY DO BRASIL LTDA
ASSUNTO: CADASTRO ANUAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/00089 PSO
INTERESSADO: KERRY DO BRASIL LTDA
ASSUNTO: PLANO DE AMOSTRAGEM DA ÁGUA REFERENTE AO ANO DE 2013
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/00126 PSO
INTERESSADO: ÁGUA SANTO ANTONIO LTDA
ASSUNTO: RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/50/00181 PSO
INTERESSADO: CONJUNTO HABITACIONAL ARLETE CARDOSO LINS TEIXEIRA
ASSUNTO: RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 13/07/00580 PAS
INTERESSADO: BRANDOLIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTO DE AGNALDO SIMONETTI
CRF SP Nº 09547
INDEFERIDO

Campinas, 28 de março de 2013

ROSANA AP GARCIA
Coordenadora VISA SUDOESTE

DISTRITO DE SAÚDE NOROESTE
Vigilância em Saúde Noroeste
PROTOCOLO:13/30/00260
INTERESSADO: SÔNIA SCHEFFER DE OLIVEIRA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES
PROTOCOLO:13/07/00633
INTERESSADO: GUSTAVO ZANDAVALLI DE BONE EPP
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO
PROTOCOLO:13/40/00594
INTERESSADO:FAST ALIMENTOS PREMIATTO LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

Campinas, 28 de março de 2013

PORTARIA Nº 063/13 SMCASP
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso
de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 1.399/55,

RESOLVE
Determinar a Instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 026/13 CGMC para a regular apuração dos fatos narrados no protocolado
2013/215/0635, onde consta suposto descumprimento ao artigo 184 da Lei Municipal
1.399/55, c/c a Portaria 001/99 SMCASP, figurando como autor dos fatos o servidor
matrícula nº 105.842-8,
Outrossim, determina também o afastamento preventivo do referido servidor pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 01 de abril de 2013, com
fundamento no artigo 50 - item I- inciso "b II" da Lei 13.351/08.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e
do artigo 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado
de Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o servidor público referido
deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP nos dias úteis
de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas para subscrição e ciência dos fatos
que lhe são imputados.
Campinas, 28 de março de 2013

LUIZ AUGUSTO BAGGIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE
MURO E/OU ALAMBRADO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município,
abaixo relacionados, para cientificá-los da obrigação constituida na Lei 11.455/02, estabelecendo que devam executar a construção de muro ou cercá-lo com tela de arame galvanizado, com no mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de altura, inexistindo
construção a testada do lote deverá conter 0,40 (quarenta centimetros) de muro e 1,10m (um
metro e dez centimetros) de altura a complementar com tela de arame galvanizado, no prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação
ensejará a imposição de multa e a adoção da medidas previstas no citado diploma legal.
COMPROMISSÁRIO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

NOTIFICAÇÃO

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

"EDMILSON MENDONCA"

5213.63.19.0044.00000

13936

"JARDIM SAO DOMINGOS"

4

2013/156/502

10099

"VL PALMEIRAS CONTINUACAO"

24

2012/156/1743

"SALIM JORGE
NASSIF"

5213.33.75.0240.00000

Campinas, 26 de março de 2013

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DESNÍVEL DE PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente aos terrenos localizados neste município, para notificá-los na forma da Lei Complementar 09/03,
estabelecendo que deverão providenciar a regularização do desnível do passeio no prazo
de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O Não cumprimento da presente notificação
ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas no citado diploma legal.
COMPROMISSÁRIO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

NOTIFICAÇÃO

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

"JORGE ABDEL
MASSIH"

3423.31.58.0158.00000

13904

"JARDIM CARLOS
GOMES"

19

2013/156/728

"MANOEL JOAO
COSTA SOUZA"

3433.11.17.0369.01001

14395

"PARQUE RESIDENCIAL
VILA UNIAO"

19

2013/156/694

"MARCELO ADRIANO
CASARIN"

3414.23.05.0155.01001

14458

"VILA MOGIANA"

4

2013/156/786

Campinas, 26 de março de 2013

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a
presente notificação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente aos
terrenos descritos e localizados neste município, para notificá-los na forma da Lei Complementar 09/03, estabelecendo que devam providenciar a desobstrução e ou limpeza e ou
remoção do entulho do passeio, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não
atendimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas
previstas no citado diploma legal.
COMPROMISSÁRIO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

NOTIFICAÇÃO

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

"EDSON ANTONIO
GONCALVES"

3443.62.43.0403.00000

14354

"ANTONIO VON
ZUBEN"

32

2013/156/782

Campinas, 26 de março de 2013

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a
presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da obrigação
constituida na Lei 09/03, estabelecendo que devam executar a limpeza do passeio, no prazo
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de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação
ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas nos citados diplomas legais.

"JOAO VELASCO"

3434.32.67.0198.00000

14021

"JARDIM NOVA EUROPA"

1

2013/156/522

Campinas, 26 de março de 2013

COMPROMISSÁRIO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

NOTIFICAÇÃO

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

"ALCINIO DE
MORAES"

3432.22.06.0185.01001

13851

"CASAS POPULARES"

27

2013/156/470

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

"ANATALINO JOSE
DA SILVA"

3364.54.66.0001.00000

13725

"JARDIM PLANALTO DE
VIRACOPOS"

8

2013/156/455

"ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA"

3421.53.29.0142.00000

14015

"ARRUAMENTO
FRANCISCO BUENO DE
MIRANDA (CAMBUI)"

6

2013/156/104

"JOSE RUBENS DA
VINHA"

3432.43.47.0175.01001

14022

"VILA MIMOSA"

10

2013/156/523

"MARIA D ANUNCIACAO FERNANDES"

3433.21.93.0145.01001

14430

"JARDIM SANTA LUCIA"

18

2013/156/686

"ROSANA HUDOROVICH"

3412.53.72.0063.01001

14400

"JARDIM CHAPADAO"

6

2013/156/792

14423

"PARQUE RURAL
FAZENDA SANTA
CANDIDA"

"SEBASTIAO GALIACO PRATA"

3261.42.55.0001.01001

1MOD

2013/156/633

Campinas, 26 de março de 2013

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a
presente notificação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente aos
terrenos localizados neste município, para notificá-los da obrigação constituida na Lei nº
11.455/02, estabelecendo que devam executar a limpeza dos terrenos e mantê-los limpos, no
prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não atendimento da presente notificação
ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas no citado diploma legal.
COMPROMISSÁRIO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

NOTIFICAÇÃO

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

"ALCINIO DE
MORAES"

3432.22.06.0185.01001

13850

"CASAS POPULARES"

27

2013/156/470

"ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA"

3421.53.29.0142.00000

14014

"ARRUAMENTO FRANCISCO BUENO DE MIRANDA
(CAMBUI)"

6

2013/156/104

"BRUNO FRAU E
OUTROS"

3431.31.57.0310.01001

14235

"JARDIM PAULICEIA"

6

2013/156/573

25

2012/156/1111

ERNESTO DIMAS PAULELLA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DE PASSEIO
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a
presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, abaixo relacionados, conforme obrigação constituida na Lei Complementar 09/03,
estabelecendo que devam executar o reparo do passeio no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa
e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
COMPROMISSÁRIO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

NOTIFICAÇÃO

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

"ALCINIO DE
MORAES"

3432.22.06.0185.01001

13852

"CASAS POPULARES"

27

2013/156/470

"ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA"

3421.53.29.0142.00000

14016

"ARRUAMENTO FRANCISCO
BUENO DE MIRANDA
(CAMBUI)"

6

2013/156/104

"JORGE ABDEL
MASSIH"

3423.31.58.0158.00000

13905

"JARDIM CARLOS GOMES"

19

2013/156/728

"MARIA D
ANUNCIACAO
FERNANDES"

3433.21.93.0145.01001

14431

"JARDIM SANTA LUCIA"

18

2013/156/686

"ROSANA HUDOROVICH"

3412.53.72.0063.01001

14402

"JARDIM CHAPADAO"

6

2013/156/792

14424

"PARQUE RURAL FAZENDA
SANTA CANDIDA"

1MOD

2013/156/633

"SEBASTIAO GALIACO PRATA"

3261.42.55.0001.01001

Campinas, 26 de março de 2013

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA
CONSTRUÇÃO DE MURO E/OU ALAMBRADO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo constatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não
atenderam as notificações para a execução de muro ou alambrado nos terrenos abaixo
relacionados nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notificá-los dos
Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar
da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e
posterior cobrança judicial.

"DENILSON LUIZ
CALEGARI"

3461.24.66.0276.00000

14521

"PARQUE JAMBEIRO - 1
PARTE"

"EDMILSON MENDONCA"

5213.63.19.0044.00000

13934

"JARDIM SAO DOMINGOS"

4

2013/156/502

"EDSON ANTONIO
GONCALVES"

3443.62.43.0403.00000

14353

"ANTONIO VON ZUBEN"

32

2013/156/782

"JOAO VELASCO"

3434.32.67.0198.00000

14020

"JARDIM NOVA EUROPA"

1

2013/156/522

Campinas, 26 de março de 2013

13

2013/156/16

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

5-SUB

2012/156/6789

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA (REINCIDENTE)
CONSTRUÇÃO DE MURO OU ALAMBRADO

"SILVIO BATISTA"

4311.32.56.0134.01001

14087

"CONJUNTO RESIDENCIAL
CANDIDO FERREIRA"

"WLDOECI HONORIO"

3341.62.11.0386.00000

13743

"CIDADE SATELITE IRIS I"

AIM

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

"GLADSTONE LEITE
ROCHA E OU"

5213.54.62.0203.00000

498/2013

"JD SAO DOMINGOS"

39

2012/156/2024

Campinas, 26 de março de 2013

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

ERNESTO DIMAS PAULELLA

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos no uso de suas atribuições e tendo constatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município não
atenderam as notificações para a construção de muro ou alambrado nos terrenos abaixo relacionados, nos respectivos prazos legais, vem por meio deste Edital notificá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultado aos
proprietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a
contar da presente data sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa
e posterior cobrança judicial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública
a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste
município e abaixo relacionados, vem através do presente edital para notificá-los da
obrigação constituida na Lei Complementar nº 09/03, estabelecendo que devam executar a pavimentação do passeio no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação.
O não atendimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e a adoção
das medidas previstas nos citados diplomas legais.
"CÓD. CARTOGRÁFICO"

NOTIFICAÇÃO

BAIRRO

"ANATALINO JOSE DA
SILVA"

3364.54.66.0001.00000

13724

"JARDIM PLANALTO DE
VIRACOPOS"

8

"EDMILSON MENDONCA"

5213.63.19.0044.00000

13935

"JARDIM SAO DOMINGOS"

4

2013/156/502

"EDSON FORTES DA
SILVA"

3342.41.74.0756.00000

13457

"CIDADE SATELITE
IRIS"

16

2013/156/208

"SALIM JORGE NASSIF"

5213.33.75.0240.00000

10100

"VL PALMEIRAS - CONTINUACAO"

24

2012/156/1743

LOTE

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

"LISA-EMP IMOBILIARIOS
LTDA"

3343.41.63.0560.00000

81/2013

"JARDIM LISA"

13

2012/156/1015

Campinas, 26 de março de 2013

ERNESTO DIMAS PAULELLA

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA
LIMPEZA DE TERRENO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública
a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste
município e abaixo relacionados, vem através do presente edital para notificá-los da
obrigação constituida na Lei 11.455 de 30/12/2002, estabelecendo que devam executar o reparo do muro ou alambrado do terreno, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de
multa e a adoção das medidas previstas nos citados diplomas legais.
BAIRRO

AIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DE MURO

NOTIFICAÇÃO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

2013/156/455

Campinas, 26 de março de 2013

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

COMPROMISSÁRIO

PROTOCOLO

ERNESTO DIMAS PAULELLA

COMPROMISSÁRIO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPROMISSÁRIO

COMPROMISSÁRIO

LOTE

PROTOCOLO

A Secretaria Munnicipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo
constatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município,
não atenderam as notificações para a execução da limpeza dos terrenos abaixo relacionados nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notificá-los dos Autos
de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a
interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior
cobrança judicial.
COMPROMISSÁRIO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

AIM

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

"VALDETE NUNES
DE OLIVEIRA"

3261.33.57.1127.00000

2138/2012

"PARQUE RURAL
FAZENDA SANTA
CANDIDA"

14

2012/156/2548

"VALDETE NUNES
DE OLIVEIRA"

3261.33.57.1087.01001

2315/2012

"PARQUE RURAL
FAZENDA SANTA
CANDIDA"

15

2012/156/2547

Campinas, 26 de março de 2013

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Campinas, segunda-feira, 01 de abril de 2013

Diário Oficial do Município de Campinas

EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE LIMPEZA DE TERRENO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

parecer técnico exarado, Indefiro o recurso apresentado, referente ao lote 17 - quadra
84 - quarteirão 04240, mantendo-se as exigencias quanto ao cumprimento das obrigações previstas em Lei.
Campinas, 28 de março de 2013

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo constatado
que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município não atenderam as
notificações para execução de limpeza nos terrenos abaixo relacionados dentro dos prazos
legais, vem pelo presente edital notificá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultado aos proprietários a interposição de defesa, por escrito, no
prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente publicação sob pena de lançamento do
valor não quitado em Dívida Ativa.
COMPROMISSÁRIO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

AIM

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

"LISA-EMP IMOBILIARIOS
LTDA"

3343.41.63.0560.00000

80/2013

"JARDIM LISA"

13

2012/156/1015

Campinas, 26 de março de 2013

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA
PAVIMENTAR O PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS os membros da Comissão Municipal de Emprego de Campinas COMEMPREGO para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia 01/04/13 (segunda-feira), às 09h30min, na sede do Sintercamp, localizada na Rua Duque de Caxias, n°
100 - Centro, neste Município de Campinas, com a seguinte PAUTA: (1) Apresentação
do Secretário de Trabalho e Renda; (2) Organização da Semana do Trabalhador; (3)
Calendário de reuniões para o ano de 2013; (4) Convocação para eleição da nova
Presidência da CME e (5) Informes.
Acrescentamos que é de suma importância a participação de todos por se tratar da
construção de um espaço de interação entre todos os envolvidos no cenário do mercado de trabalho.
Campinas, 22 de março de 2013

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo constatado
que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam as
notificações para pavimentação do passeio nos terrenos abaixo relacionados, nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de Infração e Multa
lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultada aos proprietários a interposição
de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob
pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.
COMPROMISSÁRIO

"CÓD. CARTOGRÁFICO"

AIM

BAIRRO

LOTE

PROTOCOLO

"GLADSTONE LEITE
ROCHA E OU"

5213.54.62.0203.00000

497/2013

"JD SAO DOMINGOS"

39

2012/156/2024

"JOSE MOACIR GAMA
DE JESUS"

3442.21.33.0359.00000

311/2013

"JARDIM DAS ANDORINHAS"

7

2012/156/4768

Campinas, 26 de março de 2013

ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FERNANDO SÉRGIO PIFFER
Presidente Da Comemprego - Campinas

SECRETARIA DE URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFERIDOS
PROT.13/11/3681 FAZENDA ROSEIRA GAMMA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - PROT.13/11/3680
FAZENDA ROSEIRA ALPHA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - PROT.12/11/6499 GOLD CUBA EMPREEND. IMOBIILIARIOS LTDA - PROT.12/11/794 GOLD CUBA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA PROT.13/11/1930 LUIZ A SOARES - PROT.12/11/11704 RACHEL C SILVEIRA
INDEFERIDO
PROT.13/11/3899 STAN EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES
CANCELE-SE O AIM Nº 165493.
PROT.13/10/7279 EVARISTO C DE MELLLO
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
PROT.13/11/629 ALEXANDRE F MARQUES - PROT.09/11/5449 JEFFERSON J DE MORAIS

Campinas, 28 de março de 2013

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ARQTª ANA LUCIA TONON
DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativo nº 2011/10/36.386- Interessado: SMSP - Assunto: Pregão
Presencial nº 041/2012 - Objeto: Registro de Preços de Ferramenta de pequeno porte.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto
no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO a despesa no valor global de R$ 35.002,32 (Trinta e cinco mil, dois reais, trinta e dois
centavos) a favor da empresa MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA,
para fornecimento dos materiais referentes aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 57 e 58 da Ata nº 0123/2012.
ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
DEFERIDOS
11/11/10688 CONDOTTA & PRONIO CORTINAS LTDA - PROT.13/10/5707 BANCO SANTANDER S/A
INDEFERIDOS
PROT.12/10/E PROT.12/10/36570 EDUCARTE CENTRO DE ED. E RECREAÇÃO INFANTIL PROT.12/10/16257 SONIA M SOARES SALON - PROT.12/10/31561 JOSE C ROCCATTI - PROT.12/10/29547
EUROMIDIA COM. VISUAL LTDA
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
PROT.12/11/15431 AUTOMEC COM. DE PORTAS AUTOMATICAS - PROT.12/11/15432 AUTOMEC SERVICE MANUT. DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - PRT.12/17/3460 CRISTIANO LOPES - PROT.13/17/563
ALEX E SECHIN - PROT.13/17/656 CARIBA EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA GALLERIA CORPORATE II - PROT.13/17/668 ARMANDO S DE FARIA JR - PROT.13/17/677 LUIS W VASCONCELOS - PROT.13/17/680 CAMILA DE O G ABREU - PROT.13/17/685 CANDIDO M BARRETO FILHO PROT.11/17/1274 VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

Campinas, 28 de março de 2013

EDITAL DE INDEFERIMENTO
De: Borghi Agricola e Comercial S/A - Protocolo: 2013/70/00674 - com base no

ENGº MOACIR J M MARTINS
DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO

SECRETARIA DO VERDE, DESENV. SUSTENTÁVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e Decreto Municipal nº 17.261, de 08 de fevereiro de 2011, que versa sobre o licenciamento ambiental
em âmbito local, informamos as relações de requerimentos protocolizados e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável
entre 25/03/2013 à 28/03/2013.
REQUERIMENTOS PROTOCOLADOS NA SECRETARIA DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 25/03/13 a 28/03/2013
ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO /LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO /RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO /SD = SOLICITAÇÃO DE DISPENSA / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL

Nº
PROTOCOLO

DATA DE
ENTRADA

ANEXO

SOLICITAÇÃO

2013/10/13209

25/3/2013

IV

RLO

2013/10/13210

25/3/2013

I

LP

2013/10/13213

26/3/2013

I

LP/LI

Max Casa XXVII Empreendimentos
Imobiliários ltda

2013/10/13212

26/3/2013

IV

Manifestação
Ambiental

Luis Antonio M. Venditti

2013/10/13218

26/3/2013

I

LP/LI

2013/10/13222

27/3/2013

IV

ETM

Saucer's do Brasil LTDA ME

Fabricação de peças para veículos automotores.

2013/10/13224

27/3/2013

I

LP/LI

R. Samed Participações LTDA

Edificação de prédio destinado a estacionamento.

2013/10/12319

27/3/2013

III

ATZ

Empreendimentos Pague Menos S.A.

Supressão de árvores isoladas

Supressão de uma árvore isolada

Av. Júlio de Mesquita, 741. Cambuí.

2013/10/13232

28/03/13

I

ETM

Denis Storani

Empreendimento Habitacional de Interesse Social

Arruamento e Loteamento Residencial Città di Palermo

Gleba 69; Qt. 30.027 – Campo Redondo

REQUERENTE
Bertoldo Gomes Marcenaria e Carpintaria
Ltda. ME
Oriente Square SPE Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

EMPREENDIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE

DETALHAMENTO

ENDEREÇO

Marcenaria e Carpintaria

Marcenaria e Carpintaria

Av. Santa Isabel, nº.1810 – Barão Geraldo

Construção Comercial Vertical CSE3

Nº de pavimentos: 07; nº de subsolos: 03; Área a construir:
6.027,14m²

Rua Monte Aprazível, nº.155 – Loteamento
Chácara da Barra

Edifício residencial multifamiliar vertical – HMV3

Edifício residencial multifamiliar vertical – HMV3 em área de Rua Dr. Liráucio Gomes 230, 242 e 252 e Rua
2.869,50m2.
Giuseppe Verdi, 66, 78 e 86. Cambuí.

Comércio Varejista de combustíveis para veículos
Comércio Varejista de combustíveis para veículos automotores
automotores

Cariba Empreendimentos e Participações Edifício vertical comercial. Movimentação de terra.
ltda
Supressão de árvores isoladas.

Av. da Saudade, 777 – Chácara Vieira

Edifício vertical comercial de 27 unidades em área de
12.767,05 m2. Movimentação de 41.532m3 de terra.
Supressão de 51 indivíduos arbóreos

Av. Carlos Grimaldi, 1701. Jardim Conceição

Fabricação de peças para veículos automotores.

Av. José Carlos do Amaral Galvão, 514. Jd São
José.

Empreendimento CSE6 em terreno de área de 12.898,48m2. Rua Antônio Luchiari, 1000. Distrito Industrial.
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DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 25/03/2013 a 28/03/2013
ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL

/

LP = LICENÇA PRÉVIA

/

LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO

/

LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO
INDEFERIMENTO

/

RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO /

CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / PI = PARECER DE

ANEXO

Nº PROTOCOLO

DOCUMENTO
EMITIDO

I

2012/10/53998

LP Nº 19/2013 - I

PAULA BUENO SPCIA 05 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMPREEDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR VERTICAL

RUA DOUTOR ALBERTO DE CERQUEIRA LIMA- LT. 1, 2, 2-A E A-SUB

26/3/2015

I

2011/10/36222

LI Nº 18/2013 - I

HESA 41 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPREEDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR VERTICAL

RUA DOUTOR MARIO NATIVIDADE, S/Nº -

26/3/2017

I

2013/10/10936

CDL Nº 27/2013

MARIO RUBENS PARADELLA

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

RUA DOS MARACATINS, 402 - VILA PRESIDENTE COSTA E SILVA

---

REQUERENTE

EMPREENDIMENTO OU OBRA OU ATIVIDADE

ENDEREÇO

VALIDADE

II

2012/10/6870

LO Nº 06/2013 - II

GRP GP10 EMPREENDIMENTOS LTDA

GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL

AVENIDA COMENDADOR ALDINO SELMI, 4630 - BAIRRO DOS AMARAIS

---

III

2012/10/41876

ATZ Nº 06/2013 - III

CONDOMÍNIO RAUL RENATO

CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

RUA CASTELL NUOVO

21/3/2013

III

2013/10/124

ATZ Nº 12/2013 - III

JOKLER REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

RUA 354, 85 - JARDIM EULINA

15/2/2015

III

2012/10/128

ATZ Nº 13/2013 - III

ROBERSON LIBRANDI DA ROCHA

CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

RUA ROXO MOREIRA, 628 - CIDADE UNIVERSITÁRIA

25/3/2015

III

2012/10/52366

ATZ Nº 14/2013 - III

CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

RODOVIA CAMPINAS-MOGI MIRIM, KM 2,5 - JARDIM SANTANA

26/3/2015

III

2012/10/20752

ATZ Nº 15/2013 - III

SANTA GENEBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

RUA AIMORÉS - JARDIM SANTA GENEBRA

28/3/2015

III

2012/10/47010

ATZ Nº 16/2013 - III

CONJUNTO RESIDENCIAL BARONESA

CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

RUA REGISTRO, 95 - JARDIM PROENÇA

28/3/2015

Campinas, 28 de março de 2013

ROGÉRIO MENEZES
Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2013
O Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável - SVDS, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a premissa de boa gestão ambiental eficiente e eficaz, especialmente no tocante a transparência e controle social dos procedimentos de licenciamento ambiental;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável - SVDS é o órgão de execução do Licenciamento Ambiental Municipal, sendo
o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas - COMDEMA o órgão de
acompanhamento, garantindo a plena participação da sociedade nos processos de licenciamento ambiental, nos termos do art. 3º do Decreto 17.261/11;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento
Sustentável -SVDS deve disponibilizar ao Conselho Municipal do Meio Ambiente
- COMDEMA e à sociedade em geral, os pedidos de licenciamento, sua renovação
e a respectiva concessão, para atividades consideradas de impacto local, conforme
parágrafo único do art. 3º do Decreto 17.261/11;
CONSIDERANDO que a SVDS deve encaminhar ao COMDEMA, com antecedência
mínima de 10 (dez) dias da reunião ordinária do Conselho, listagem dos pedidos de
licenciamento ambiental prévio, facultando aos conselheiros o acesso às informações
relativas à solicitação, por meio da Secretaria Executiva do Conselho, conforme art.
21 do Decreto 17.261/11;
CONSIDERANDO que as obras emergenciais de Defesa Civil, as obras de interesse
do município que foram objetos de ações coletivas, Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de São Paulo ou Ministério Público Federal,
empreendimentos públicos habitacionais de interesse social, devem ter procedimento
de análise e concessão das autorizações e/ou licenças em caráter prioritário e expedito;
RESOLVE:
Art. 1º O procedimento para o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades de baixo impacto ambiental, definidos no Decreto Municipal 17.261/11, seguirá
o procedimento descrito nesta Ordem de Serviço, obedecendo as seguintes etapas:
I - Definição do órgão ambiental competente;
II - Análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização
de vistorias, quando necessárias;
III - Solicitação de esclarecimentos e complementações em decorrência da análise dos
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados;
IV - Elaboração do Parecer Técnico Ambiental - PTA;
V - Oitiva do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente;
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações ao interessado, decorrentes
da oitiva do COMDEMA, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação
quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
VII - Comunicado ao interessado do parecer exarado pelo COMDEMA, para eventual
recurso, quando desfavorável ou favorável com condicionantes;
VII - Emissão de Parecer Técnico Ambiental - PTA conclusivo, levando-se em consideração a manifestação do COMDEMA, eventual recurso do interessado e, quando
couber, parecer jurídico;
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de Licença Prévia ou Autorização
Ambiental ou emissão de Exame Técnico Municipal nos casos de RAPs, EIA/RIMAS
e manifestações técnicas no processo de licenciamento ambiental junto ao Estado e à
União, conferindo-se a devida publicidade;
IX - Emissão de Licença Prévia, Autorização Ambiental ou Exame Técnico Municipal.
Parágrafo único - A convocação para os esclarecimentos será efetuada através de
publicações no Diário Oficial do Município, na forma da Ordem de Serviço SMMA
nº 001/2009.
Art. 2º A SVDS encaminhará mensalmente ao COMDEMA com antecedência mínima de 10 (dez) dias de cada reunião ordinária do Conselho listagem dos pedidos
de licenciamento ambiental dos quais já possuam Parecer Técnico Ambiental - PTA
elaborado, facultando aos conselheiros o acesso às informações relativas à solicitação,
por meio da Secretaria Executiva do Conselho, em cumprimento ao art. 1º, V desta
Ordem de Serviço.
Parágrafo único - O COMDEMA deverá comunicar à SVDS, após o encaminhamento da listagem os processos de licenciamento ambiental quais serão eleitos para análise
e manifestação do Conselho mediante requisição administrativa, que serão tramitados
para a Secretaria Executiva do COMDEMA que cuidará do bom andamento, instrução
e observância de prazos legais.
Art. 3º Os protocolos ficarão alocados junto à Secretaria Executiva do COMDEMA
por 30 (trinta) dias ou prazo equivalente ao intervalo entre uma e a subseqüente reunião ordinária do órgão colegiado para manifestação a respeito do licenciamento, findos os quais deverão ser devolvidos para prosseguimento, com ou sem a sua manifestação, devendo conter nos autos instrução a respeito.
Parágrafo Único Caso o Pleno do COMDEMA, por qualquer motivo não delibere ou
não aprove o parecer previsto no § 1º do artigo 22 do Decreto 17.261/11, o processo
de licenciamento seguirá seu curso ordinário junto à SVDS.
Art. 4º Durante a oitiva do COMDEMA os prazos definidos nos artigos 25 e 26 do

Decreto 17.261/11 para a conclusão da análise pela SVDS ficarão suspensos.
Art. 5º Após o retorno do COMDEMA, nos termos do artigo anterior, a SVDS dará
continuidade à análise dos pedidos, na forma do artigo 1º desta Ordem de Serviço.
Art. 6º Os recursos em face de decisão do COMDEMA serão decididos pela SVDS,
nos termos do artigo 22, §3º do Decreto 17.261/11.
Art. 7º O COMDEMA será consultado posteriormente à expedição da licença prévia,
autorização ou exame técnico municipal pela SVDS quando tratar-se de:
I - obras de interesse da Defesa Civil, em caráter de urgência, destinadas à prevenção
e mitigação de acidentes em áreas urbanas, conforme artigo 8º § 3º da Lei Federal
12.651/12 (Código Florestal);
II - cumprimento de Termos de Ajustamento de Conduta - TAC firmados pelo empreendedor com o Ministério Público ou com a Municipalidade, quando envolver implantação de qualquer obra de infraestrutura licenciada pela SVDS;
III - cumprimentos de Termos de Ajustamento de Conduta - TAC firmados pela Municipalidade com o Ministério Público;
IV - Certificados de Dispensa de Licenciamento Ambiental - CDL e Exames Técnicos
Municipais que indicam que o licenciamento ambiental não se dá em âmbito local.
V - Cumprimentos de decisão judicial, em sede de Ação Civil Pública ou outra ação
coletiva.
VI - Casos de licenciamento ambiental de obras, serviços e empreendimentos públicos habitacionais e/ou de saneamento, de interesse social, que dependam de tratativas
céleres para obtenção de financiamentos públicos.
Art. 8º A SVDS obedecerá ao procedimento estabelecido na presente Ordem de Serviço na análise e parecer do requerimento mencionado no artigo 7º, dando-se a devida
publicidade.
Art. 9º Das decisões proferidas pela SVDS caberá recurso, nos termos do artigo 28
do Decreto 17.261/11.
Art. 10 As eventuais omissões ou dúvidas serão dirimidas pelo Senhor Secretário do
Verde e do Desenvolvimento Sustentável.
Art. 11 Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data da sua publicação.
Campinas, 28 de março de 2013

ROGÉRIO MENEZES DE MELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2.013, com início às 14,30 horas, nas
dependências do Auditório Capivari, espaço interno da Sanasa, situado na Av. da Saudade, Campinas/SP., realizou-se a 132ªReunião Ordinária do Conselho Municipal
de Meio Ambiente - COMDEMA, com a presença dos seguintes conselheiros: Marcos Roberto Boni (SVDS), Fabio Pascuini Frainer (CEASA), Rodrigo Baccan (CATI),
Rodrigo Baccan (CATI), Cynira Any Jovilhana da Silva Gabriel (FJPO), Eleonore
Zulnara Freire Setz (UNICAMP), Ivan André Alvarez (EMBRAPA), Dionete Santin
(UNICAMP), Pia Gerda Passeto (OAB), Angélica Soares (OAB), Carlos Alexandre
Silva (HABICAMP), Laércio Augusto Romão (SINDAE), Rafael Moya (SOS SANTA GENEBRA), José Luiz Vieira Muller (INST. JEQUITIBÁ), Marcia Helena Correa
(PROESP), Marcela Dias Moreira (INST. VOZ ATIVA), Ana Maria Sorrosal (ATA),
Victor Augusto Petrucci (MZ 2), Mario Oscar Cencig (MZ 3), Francisco Augusto de
Souza (MZ 6), Hugo de Godoy U. Telles (MZ 2), Elizabeta Novak (MZ 7), Marcelo
José do Canto (ACI), Marcelo C.S. Camargo (SECOVI), Jairo Alves Jr. (CIESP),
Claudia Esmeriz (APAVIVA), Roseli B. Torres (IAC), Tereza Penteado (Resgate
CAMBUI), Ivanilda Meirelles (COVISA), Dinah Teru Tuboi Gondim Galbes (COVISA) mais os convidados Silvia R. D. Teixeira (Svds), Andréa C. O. Struchel (Svds),
Vânia Lando Carvalho (Concidade), Guilherme L. Martins (TV Natureza). Dando
início aos trabalhos, o Sr. presidente, Dr. Rafael Moya, agradeceu a acolhida da SANASA, para realização de mais uma reunião naquelas dependências, lembrando aos
presentes que o motivo especial dessa reunião ser em sequência no mesmo local, já
que anterior também ali se realizou, se dá em razão do Seminário de Economia Verde
que deverá ocorrer a partir das 19:00 hs no mesmo, facilitando assim a permanência
dos interessados naquele evento. Passando-se ao ítem 01 que trata da aprovação da
Ata nº 131 a mesma foi aprovada com apenas 02 (duas) abstenções, em seguida no
ítem 02 que trata da aprovação da ata da 1ª reunião extraordinária de 2.013, também
foi aprovada com apenas uma abstenção. Passando-se ao ítem 03 o Sr. Presidente comentou sobre o local em que ocorreu a 1ª reunião extraordinária de 2.013, dada a reclamação de muitos conselheiros, lembrou que o endereço estava claro na convocação, o que não era motivo de confusão entre a sede da Sanasa e o CCA (Centro de
Conhecimento da Água) localizado no Parque Jambeiro. Lembrou que é comum os
conselheiros solicitarem reuniões extraordinária mas, infelizmente, no final do ano
passado. Não houve quorum para a apresentação da Rota das Bandeiras, sobre o Anel
Viário Magalhães Teixeira, nessa primeira de 2.013, quase ocorre a mesma situação,
por essa razão pede o apoio dos conselheiros nas próximas extraordinária. Roseli registrou sua preocupação em relação à possível construção do Teatro no Parque Monsenhor Sallim, conforme tem sido amplamente divulgado na imprensa local, entende
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que temos outras prioridades na área cultural, por exemplo a recuperação e revitalização do Centro de Convivência, por outro lado qualquer construção naquele Parque
gerará impermeabilização do solo, dificultará a expansão arbórea e até mesmo possíveis extrações de árvores já existentes no local, lembrou que já existe um belo projeto
paisagismo de Burle Max para aquele local, enfatizando que já temos grandes teatros
no município capazes de suprir as necessidades por bom tempo. Eleonore pediu desculpas pela ausência na reunião de janeiro p.p., bem como da autora do livro sobre a
recuperação de parte do Rio Capivari a qual viria falar sobre o trabalho, se comprometendo, tão logo possível, solicitar ao Presidente nova inclusão na pauta referido assunto. Comentou a conclusão do Projeto corredor das Onças que já se encontra na internet, todavia não se recordando o endereço do site. Hugo comentou sobre a publicação
do DECRETO Nº 17.885 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 - que CRIA O GRUPO
TÉCNICO MUNICIPAL DA POLÍTICA E DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, declarando, desde já, seu interesse
em participar de referido Grupo como representante do Comdema, solicitando, inclusive, que tal assunto seja ítem de pauta para a próxima reunião do Conselho. Marcela,
reforça preocupação da conselheira Roseli com relação ao novo teatro que promete
espaço para 900 pessoas, o que não atende o interesse da grande população, sendo que
o valor para esse megaprojeto pode ser direcionado à revitalização do que já existe em
especial as casas de cultura que estão em péssimo estado de conservação, assim como
o Centro de Convivência Cultural. Comentou, ainda, sobre o mandato do Vereador
Paulo Búfalo que está lançando um movimento em relação ao uso de agrotóxico no
Município. Dionete, também se preocupa com a construção do teatro no Parque Ecológico pois trata-se de uma área importante na questão ambiental, sendo preferível
investir no que já existe naquele Parque, recuperando-o em todos os aspectos. Alertou
que existe um ponto de alagamento no trecho mais baixo da Avenida pouco antes da
entrada para o principal acesso ao parque. Entende pela necessidade de um amplo teatro para Campinas, mas não naquele local que é uma área de proteção permanente e
lembrou da importância da revitalização do Centro de Convivência, com a máxima
urgência. Vânia informou que o Sr. Prefeito Jonas Donizette reuniu os 10 Consegs,
que se encontram em ação no município, em seu gabinete, para discutir sobre a questão da segurança, sendo que a reclamação geral se deu em relação às praças sujas e mal
iluminadas, propiciando maior facilidade à violência urbana. O Sr. Prefeito determinou ao Secretário Vandão da Secretaria de Assuntos Institucionais, ação imediata junto às administrações regionais, para se resolver a poda, limpeza e iluminação das praças. Vania sugere que a Comissão de Arborização do Comdema acompanhe a ação das
podas. Mario teceu comentários sobre o decreto 17885/2013 que cria o Grupo Técnico de Política e Plano Municipal de Educação Ambiental. Mostrou em data-show uma
planilha de processos que, a seu ver, não passam pela SVDS, em relação ao que consta no D.O.M. comentou sobre alguns processos mais específicos que comparando o
referido D.O.M. e a listagem que chega ao Comdema, entende que não vieram para o
Comdema casos de suma importância. Alexandre entende que se torna necessário um
maior entrosamento com a Administração para se esclarecer as dúvidas levantadas
pelo conselheiro Mário. Sugere uma comissão interconselhos para organizar a Conferência Municipal. Comentou sobre a doação de equipamentos que deverão ocorrer em
breve pela Habicamp em favor da SVDS e futuramente com outras Secretarias. Cobrou do executivo a questão do Decreto Municipal que não foi discutido no Comdema
em relação aos resíduos sólidos da construção civil com base na lei 14418 de 05/10/12.
Boni comentou sobre a necessidade de indicação de conselheiros para comporem o
Proamb. Marcelo do Canto comentou sobre visita do Promotor Público, Dr. Rodrigo
(representante do Gaema) que se mostrou solícito com os anseios da Comissão de
Resíduos, colocando-se à disposição do Comdema para qualquer assunto ligado á
área. Ivan comentou sobre a necessidade de se ocupar os espaços livres de uso público, exemplo do Pq. Ecológico, pois da forma como está abandonado, torna-se necessário repensar seu uso, até com a possibilidade de se construir um teatro sem prejudicar o meio ambiente, todavia, entende pela necessidade de um projeto específico para
aquela área. Ana Sorrosal comentou sobre a reunião extraordinária do Condepacc,
ocorrida nesta data, no gabinete do prefeito, lembrou que o Condepacc faz 25 anos
agora em 2013, alertou que não se discute, de forma alguma, o meio ambiente lá dentro. Sobre o teatro no Pq. Ecológico se coloca contrária à ideia, assim concorda com o
Ivan no sentido de se ocupar os espaços públicos, cobra ação da comissão de praças.
Márcia Corrêa comentou sobre o pedido do Prefeito Jonas ao Secretário Estadual
Bruno Covas em relação a liberação de vários empreendimentos dentro da SMA, empreendimentos imobiliários e rodoviários, alertando que precisamos ficar atentos nessa “corrida empreendedora”, pois hoje a CETESB atua como um cartório para os licenciamentos e que o CONSEMA foi esvaziado nas ultimas gestões, e continua nesta
gestão Covas. Se coloca contra o teatro no Pq. Ecológico, e relembra a tentativa de
instalação da ROTA(PM) dentro do Parque Ecológico conjuntamente com um heliporto para servir a polícia, e que foi recusado pelo CONDEPACC e pela sociedade civil
organizada na época. Citou também, o desinteresse do Condepacc em não tombar
outros patrimônios naturais no município. Francisco comentou sobre a reunião do
Conseg centro-oeste junto a comunidade do bairro Cidade Jardim, onde a maior reclamação é que a população daquela região sofre com as invasões nas áreas do VLT,
sendo que a Sanasa está levando água para o povo, CPFL ligando luz e a Prefeitura
doando madeira para os invasores. Concorda com a revitalização do Pq. Ecológico,
mas reclama a contra partida do SWISS PARK a deve ser para a região onde ele se
encontra inserido, no caso do projeto do teatro que se pretende construir numa área
totalmente adversa da sua região. Victor sugere que seja requisitado esclarecimentos
ao Sr. Prefeito sobre os processos elencados pelo Mário. Lamenta a não contratação do
Secretário Executivo até o momento, declara ser contrário à construção do teatro no
Parque Ecológico e, finalmente, se coloca á disposição para continuar no Proamb.
Andrea Struchel explicou sobre a divergência entre os números e quantidades de
processos apontados pelo conselheiro Mário, bem como o expediente da SVDS, explicou as diferenças entre os vários procedimentos. Tereza lembra que o teatro no Pq.
Ecológico é contrapartida do SWISS PAK que já possui grandes problemas na área
ambiental de sua instalação, assim como a Comgás que bancou de forma irregular a
construção do Centro Esportivo de Alto Rendimento que por essa razão não se encontra pronto até o momento. Roseli pede informações sobre os trabalhos da Comissão
que deve ser criada a pedido do Boni referente as praças doadas e ou adotadas. Boni
informou que nos próximos dias devem chegar as relações já solicitadas através do
protocolo nº 13/10/07719. Roseli entende que precisa se prestar atenção para qual é o
papel do Comdema nessa luta toda. Quanto ao Pq. Ecológico e outras tantas áreas
públicas já tem gente que recebe para pensar por elas, ou seja, devemos cobrar o que
nós queremos como Política Pública para o município e o Executivo deve se encarregar de definir isso tudo através de seus técnicos, ou seja não vamos nos preocupar em
perder tempo com projetos, opiniões, apenas apresentamos nosso interesses e o Executivo pense na forma de aplicação. Carlos Chiminazzo explicou que a Lei dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, foi em atendimento a uma antiga exigência do M.P.
cujo número de protocolo não se recorda, todavia o projeto de Lei nasceu dentro da
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antiga SMMA e foi amplamente discutido pela comissão de Política do Comdema na
época, lembrando, inclusive, que daqueles integrantes da comissão o único remanescente é o conselheiro Victor Petrucci. Andréa Struchel explicou aos presentes o funcionamento do Gape e os remanejamentos ocorridos com referido grupo a partir do
final do ano de 2.012, sendo certo que, a partir da conclusão pela viabilidade dos empreendimentos tais projetos terão seu curso normal dentro das secretarias respectivas,
assim o Comdema terá oportunidade de se manifestar quando da análise do processo
pela SVDS, todavia não se eximindo de analisar também enquanto em mãos do
GAPE. Rafael manifestou-se no sentido de que é consenso entre os presentes que
nenhum empreendimento passe por cima do Comdema, seja de que maneira for, assim
determinou ao Secretário Executivo que providencie ofício endereçado ao Sr. Prefeito
solicitando esclarecimentos sobre tais procedimentos, em especial no que tange a preocupação do conselheiro Mario Cencig, coordenador da Comissão de Análise de Territórios. Sobre o PROAMB teceu alguns comentários, alertando que o assunto não faz
parte da Pauta da presente reunião, todavia, dada a necessidade de se indicar o nome
dos representantes do Comdema para não atrasar a composição do Conselho Coordenador, colou em discussão o assunto, sendo que rapidamente os nomes dos conselheiros Tak Chung Wu e Victor Augusto Petrucci foram ratificados pelos presentes, na
condição de titular e suplente, respectivamente. Já em relação à possível construção do
Teatro no Pq. Ecológico entende que devemos aguardar algo de mais concreto para
possíveis manifestações. Já no ítem 05 em relação à Conferência Municipal de Meio
Ambiente Boni informou que já estão havendo tratativas, junto ao Gabinete do Prefeito, no sentido de se efetivar referida Conferência. Laércio alerta que o Comdema deve
estar minimamente organizado para decidir sobre a Conferência, o que não se sente no
momento. Marcela lembra que a proposta do Seminário, já comentando na reunião
anterior, é justamente por essa razão, mas, também, sente que será necessário se reorganizar nesse sentido, por isso solicita um ítem de pauta para a próxima reunião.
Passando-se para o ítem 06 o conselheiro Mario, coordenador da Comissão de Análise de Territórios, informou que para o presente mês de fevereiro a SVDS enviou 8
PTAs à disposição do Comdema, quais sejam:
1. 2009/11/03797 CDHU
2. 2011/10/55190 RR CAMARGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
3. 2012/10/37415 EDSON TAKASHI SAKUMA
4. 2012/10/51222 JOSÉ NEWTON FERNANDES
5. 2012/10/51239 LIBRAPORT CAMPINAS S/A
6. 2012/10/52346 ANA SANTINHA DIAN
7. 2012/10/53998 PAULA BUENO SPCIA 05 EMPREENDIMENTOS
8. 2012/10/54007 EQUIPAV S/A

Dos quais foram destacados 6 PTAs para análise quais sejam:
1. 2009/11/03797 CDHU, que restou aprovado na forma do anexo III
2. 2011/10/55190 RR CAMARGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
que restou aprovado na forma do anexo IV.
3. 2012/10/51222 JOSÉ NEWTON FERNANDES, que restou aprovado na forma do
anexo V.
4. 2012/10/51239 LIBRAPORT CAMPINAS S/A., que restou aprovado na forma do
anexo VI.
5. 2012/10/52346 ANA SANTINHA DIAN, que restou aprovado na forma do anexo VII,
com 3 votos contrários.
6. 2012/10/53998 PAULA BUENO SPCIA 05 EMPREENDIMENTOS, que restou aprovado na forma do anexo VIII.
7. Sendo que junto com estes foram analisados ainda os seguintes processos que se

encontravam à disposição da Comissão, fora da listagem mensal:
8. 2012/10/20752 SANTA GENEBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..
que restou aprovado na forma do anexo I.
9. 2012/10/51232 RESERVA DAS ARAUCÁRIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que restou aprovado na forma do anexo II.
10. 2012/10/37426 Cassini Alimentos Ltda., que restou aprovado na forma do anexo IX.
11. 2011/10/01313Alphaville Urbanismo S/A., que restou aprovado na forma do anexo X.

Em seguida, passando-se ao ítem 07, o conselheiro Carlos Alexandre declara que não
tem nada contra a pessoa do conselheiro Muller, nem mesmo tem, como nunca teve o
interesse de ofender a sua pessoa, porém com o objetivo de se defender das acusações
e infundadas alegações daquele conselheiro à pessoa do declarante em reuniões anteriores, bem como em reunião da Comissão de Análise de Territórios, especialmente
em desagravo ao nome da HABICAMP aqui por ele representada, assim como lembrando sobre algumas atitudes daquele conselheiro, como por exemplo ligando na
Embrapa para falar com a chefia do conselheiro Ivan sobre sua atuação no Comdema,
bem como no CTI para falar com a chefia do conselheiro Spinela pelos mesmos motivos, apresentou a MOÇÃO DE REPÚDIO POR FALTA DE DECORO DO CONSELHEIRO JOSÉ LUIS VIEIRA MULLER (na forma do anexo XI), que veio assinada
pelos seguintes conselheiros: Marcos Roberto Boni (SECRETARIA DO VERDE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), Hugo de Godoy Telles (MACROZONA
2), Sidney Roberto Morelli (COOPERATIVA REMODELA), José Mendonça Furtado
(ASSOCIAÇÃO SONHA BARÃO), Marcelo José do Canto (ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE IMPRENSA), Laércio Augusto Romão (SINDADE - SANASA), Angélica Soares de Andrade (OAB - CAMPINAS), Francisco Augusto de Souza (MACROZONA 6), Dionete Aparecida Santin (UNICAMP), Ivan André Alvarez (EMBRAPA),
Elizabeta Novak (MACROZONA 7), Carlos Alexandre Silva (HABICAMP), Pia
Gerda Passeto (OAB - CAMPINAS) e Jairo Alves Junior (CIESP - CAMPINAS).
Finalizou que a presente atitude não tem o condão de humilhar ninguém, mas de se
criar uma manifestação uníssona em nome do decoro deste Conselho, objetivando a
pacificação e respeito pelo trabalho voluntário entre todos os seus membros. Em seguida o conselheiro Muller indaga quais são essas denúncias, em que data e como
ocorreram, quais são essas ligações telefônicas aqui mencionadas, demonstrando desconhecer o assunto, declarou que sente-se julgado sem saber qual a acusação e os
motivos que levaram a isso. Indagou, ainda, se as pessoas representantes das instituições que assinaram referida moção estavam presentes no momento dos fatos, alega
que no passado fez vários pedidos ao Conselho e até hoje não foi atendido. Alerta para
o risco que o Conselho vai correr com essa exposição, finalmente informa que deseja
ouvir as instituições representadas, com as respectivas assinaturas na moção, se mandarem o representante assinar em nome delas. Ivan lamenta profundamente chegar a
esse ponto, pois temos que desenvolver esse fato quase que de forma pessoal e por se
entender como uma questão de comportamentoinadequado do conselheiro Muller, durante a reunião,questionou na época ao Presidente Rafael se uma moção não seria a
forma adequada para que o conselheiro não ferisse o decoro. Declara que se sentiu
surpreso com a ligação do Muller para Embrapa quando “despejou” um monte de
coisas no ouvido da secretária que atendeu ao telefone, uma vez que nem ele, Ivan
nem seu chefe imediato, encontrava-se no local naquele momento, informou que a
secretária sentiu-se horrorizada com o que ouviu da parte do Muller, com questionamentos que a secretária não sabia responder. Entende que todas as vezes o Muller
conversa com alguém ou se manifesta sobre alguém fala de forma pessoal e ofensiva
à pessoa. Roseli comenta que é uma pena essa discussão, pois somos plurais, lembra
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que o Muller tem historia dentro Conselho e isso deveria se discutir noutra instância.
Dr. Guilherme que trabalha com Carlos Alexandre, informa que participou na elaboração do texto da moção e que o documento não visa bloquear a liberdade de expressão, desde que seja limitada a cada situação garantindo-se o direito à honra das pessoas. Esclareceu que a moção foi motivada pela somatória de informações de outros
conselheiros, por situações já ocorridas em outros momentos e das formas mais variadas, sugere que se alguém assinou o documento sem saber exatamente do que se trata,
então que retire a assinatura antes de qualquer aprovação. Tereza se declara em defesa
do Muller e que devemos seguir pela legalidade ou ao menos pelo bom senso, alega
que já ouviu outras coisas do Carlos Alexandre, sem, no entanto, declinar quais são
essas coisas. Alerta que aqui estamos lidando entre gente grande. Informa que em comentários com um advogado o mesmo alega não haver previsão no decreto do Comdema sobre quebra de decoro, entende que se trata de uma ocorrência lamentável. Pia
comenta que do lado legal pode até não haver previsão, mas o documento solicita,
apenas e tão somente, que de forma harmônica possamos trabalhar no Conselho, sendo que a moção não ofende ninguém mas pede o bom senso de forma geral. Márcia
Corrêa acha esta ação do COMDEMA um ato cerceador, stalinista e que abre um
precedente muito sério no Comdema, vê o Muller com uma posição muito dura em
favor ao Comdema e ao Meio Ambiente, cita seu passado dentro das lutas ambientais
e relembra que já assistimos muitas ações de conselheiros do setor publico votando a
favor de empreendimentos impactantes para a cidade e nunca ousamos repudiar publicamente estas ações. Vimos horrores neste Conselho no passado, já tivemos brigas
com vários setores da sociedade da construção civil, e nem por isso exigimos uma
execração pública como esta que ocorre aqui. Nesse instante o Sr. Presidente propôs a
prorrogação da reunião por mais 30 (trinta) minutos o que foi aprovado por todos os
presentes. Boni esclareceu que assinou a moção conscientemente, entende que o fato
do Muller defender o meio ambiente não lhe dá o direito de ofender as demais pessoas,
diz que o Muller precisa pensar nos termos como se manifesta em relação às pessoas,
principalmente quando se tratam de voluntários como é o caso da maioria dos integrantes do Comdema. Comentou que Muller ameaçou “melar” tudo o que o Comdema
fez durante os meses de Janeiro e Fevereiro passados pela simples falta de Secretário
Executivo, lembrando que de uma forma ou de outra os serviços e as responsabilidades do Conselho não tiveram interrupção o que não deve ser motivo de ameaças pelo
conselheiro Muller, lembrando que o Muller não é pró-ativo, sendo apenas e tão somente um crítico. Marcela propõe para o fechamento dessa questão algum documento sem menção das entidades, uma vez que pelo que se ouviu até agora, trata-se de
relação pessoal com vários conselheiros, assim como não aceita a acusação genérica
de que a maioria dos integrantes está vendida, comenta, também, que é inaceitável que
quando as decisões são contrárias aos interesses de determinadas pessoas se chegue ás
absurdas acusações. Dionete alega já ter ouvido grandes e, certamente, infundadas
acusações e enfrentamentos inadmissíveis oriundos das falas do conselheiro Muller
que ocorreram no final do ano, contra os integrantes da Comissão de Análise de Territórios que são verdadeiros heróis. Afirma que precisamos de um basta dessas acusações e difamações indevidas. Concorda com a necessidade de alguma medida no sentido de se advertir as pessoas e, no presente caso, de forma mais específica em relação
ao Muller. Finalizando, fala da transparência por parte do conselheiro Muller, pois,
quando o conheceu o mesmo se apresentava como jornalista e agora não se sabe qual
é a sua verdadeira profissão e origem. Nesse instante o Sr. presidente propôs a prorrogação da reunião por mais 15 (quinze) minutos, o que foi aprovado por todos os presentes. Victor informa que estava presente na reunião de Comissão de Análise de
Territórios, quando ocorreu a tensão discussão do Muller com Carlos Alexandre, informa que ali já ocorreram várias outras discussões com Muller, sendo que ele próprio,
a partir de outras discussões, decidiu por não brigar com Muller, lamentando a situação criada aqui no pleno, mas compreende o posicionamento do conselheiro Carlos
Alexandre. Alexandre lembra que estamos no Estado Democrático de Direito- Republicano e que respeita quem não assinou a moção proposta, assim como entende que a
conselheira Márcia Corrêa não deve misturar a figura das pessoas com as respectivas
entidades, propondo, desde já, um pedido de desculpas ao conselheiro, se aquele entender que houve excesso da parte deste, sendo que se o conselheiro Muller também
pedir suas desculpas fica tudo encerrado, buscando-se “vida nova” em benefício do
Conselho como um todo. Muller, em defesa diz que continua sem saber qual motivo
real disso tudo, sendo que foi até a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável
de forma pacífica. Já o presidente Rafael declara que como presidente não quer se
fazer de omisso no Conselho, por essa razão aceitou discutir a moção apresentada o
que gerou toda essa discussão, sendo que ao final fez a proposta da moção em advertência ao conselheiro Muller nos termos do anexo XII a qual recebeu, dentre os presentes, votos favoráveis dos seguintes conselheiros: Mario Cencig, Marcelo Coluccini, Ivanilda Mendes, Fábio Pascuini Franer, Marcos Roberto Boni, Rodrigo Baccan,
Francisco Augusto de Souza, Carlos Alexandre Silva, Pia Gerda Passeto, Ivan André
Alvarez, Dionete Santin e Hugo de Godoy U. Telles, votos contrários dos seguintes
conselheiros; Márcia Corrêa, Roseli B. Torres, Tereza Penteado e José Luis Vieira
Muller, finalmente com as seguintes abstenções: Rafael Duarte Moya, Eleonore Zulnara Freire Setz e Cynira Any J. S. Gabriel. Em seguida, o Sr. Presidente propôs a
prorrogação da reunião por mais 15 (quinze) minutos o que foi aprovado pelos presentes com voto contrário da conselheira Tereza Penteado. Passando-se ao ítem 08 a
conselheira Marcela, relatora da Comissão de Política explicou aos presentes que após
a reunião extraordinária onde se debateu sobre o Projeto de Lei que cria toda a estrutura da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável e por conta das dúvidas
levantadas naquela reunião, a Dra. Andréa Struchel e a Eng. Silvia S. R. Brito, ambas
representantes da SVDS trocaram vários e-mail’s com a comissão, esclarecendo-se as
propostas de alteração formuladas pela referida comissão, aceitando em sua maioria as
ponderações sugeridas, inclusive naquela reunião plenária, entrando por divergir em
pequenas coisas, como por exemplo que a elaboração de TACs sejam submetida ao
Comdema antes de sua assinatura, a comissão exara parecer parcialmente favorável ao
P.L., sendo que após ampla e saudável discussão entre os presentes o parecer da comissão foi aprovado com apenas um voto contrário do conselheiro Boni
ANEXO I
2012/10/20752 SANTA GENEBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Protocolo 2009/11/3797 de interesse da Santa Genebra Empreendimentos Imobiliários Ltda referente à Intervenção em APP do córrego Ribeirão das Pedras.
Natureza da intervenção: instalação de dutos de concreto armado tipo CA-2 f 800
mm para lançamento de águas pluviais no córrego Ribeirão das Pedras. Localização:
a tubulação vem pela Avenida Santa Genebra, atravessa a Rua Marques de Abrantes e
adentra a área de APP na direção do córrego, desaguando nas proximidades da Estação
de Recalque da Sanasa existente no local. A distancia percorrida pela tubulação dentro
da área de APP é de 35 m conforme projeto.
A área de intervenção em APP é de 211,57 m2, sendo de 47,30 m2 em área de vegetação em estado inicial de regeneração e de 164,27 m2 em área de APP com construções
e pavimentações existentes.
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O duto de concreto armado que adentrará a APP é a parte final da tubulação de projeto
de drenagem de águas pluviais do condomínio residencial Lumini 01, 02, 03 e 04. O
projeto de drenagem passa pelas ruas Frei F. de Montalverde, Av. Pamplona, R. dos
Aimorés, R. Benedito Amaral Pinto e Av. Santa Genebra. Foram realizados os estudos
hidrológicos e cálculos hidráulicos para o projeto de drenagem e integram o processo.
A extensão total das tubulações é de +/- 1.120 m sendo 662 m de tubos de f 800 mm
e 90 m de tubos de f 500 mm. Integra o processo o Programa de Controle de Obras PCO para atender exigências técnicas da SMMA constantes na LP e na LI no 016/2012
- II e no de processo 2012/10/20752 de 21/8/2012.
Conforme oficio da Santa Genebra Empreendimentos Imobiliários Ltda de 26/11/2012
o projeto de drenagem em questão foi aprovado pelo Depto de Obras e Viação sob no
2012/10/17821.
De acordo com o PTA no 172/2012 - III assinado pela técnica Eng. Agrônoma Juçara
Aparecida André, de 13/12/2012, “após visita técnica constatou-se que a vegetação
do local (de intervenção na APP, parêntese meu) baseia-se em um reflorestamento de baixa diversidade biológica, intensamente infestada por plantas exóticas
invasoras, principalmente Leucena Leucocephalla, e que implantação de instalações necessárias a condução de água é considerada de baixo impacto ambiental
conforme Lei Federal no 12651/2012, art. 3o, inc. X, alínea b, sendo portanto possível
a intervenção em APP conforme o artigo 8 dessa Lei. Defere-se o pedido de intervenção em área de APP”.
De acordo com o Decreto Municipal 17261/2011 Art. 9o § 1, alínea a, deverá ser
adotada como medida compensatória a restauração ambiental de área equivalente a 3
vezes a área autorizada para intervenção, assim deverá ser feita a restauração ambiental de 635,00 m2 de APP e não de 216,00 m2 como consta na proposta inicial
do solicitante. A proposta inicial estabelecia o plantio de 36 mudas sendo 22 de plantas
nativas pioneiras e 14 mudas de plantas nativas secundarias tardias e climácidas.
Diante da necessária correção da metragem da área a ser restaurada é conveniente se
verificar a necessidade ou não do aumento do número de mudas a serem plantadas.
Ainda de acordo com os termos do citado PTA no 172/2012 - III da SMMA, “tendo em
vista o grau de degradação em que se encontra o reflorestamento da APP do Ribeirão
Cachoeira sic (é notório que ocorreu uma confusão de nomes, onde se trocou Ribeirão
das Pedras por Ribeirão Cachoeira, parêntese meu, cabe uma retificação no processo)
fica estabelecido que a restauração ambiental deverá ser feita no próprio trecho
que sofrerá a intervenção, Ribeirão das Pedras e adjacências, devendo o interessado promover medidas de controle e erradicação de espécies vegetais ruderais
e exóticas, invasoras da área a restaurar (inclusive espécimes de porte arbóreo)
conforme o previsto na Resolução Conama 429/2011, Art. 5o, inciso 3o”.
Ainda de acordo com os termos da proposta de compensação e recuperação ambiental
feita pelo solicitante “haverá monitoramento e avaliação do processo de recuperação do local, feito semestralmente através de laudo técnico e fotográfico realizado
por técnico habilitado. Os laudos deverão ser entregues à SMMA para análise“.
Conclusão: diante das considerações anteriores destacamos: a) a erosão que ocorre
nas vias públicas da região já vem sendo objeto de registro e noticia na imprensa; b)
a execução, neste caso, de projeto de captação de águas pluviais dentro dos padrões
e exigências das normas técnicas pertinentes, contribuirá certamente para a redução
deste problema, possibilitando uma melhora no trânsito e deslocamento da comunidade local e por consequência uma melhora na sua qualidade de vida. Conforme a
Resolução Conama 369/06, este tipo de obra, rede de drenagem urbana, é considerada
de baixo impacto ambiental.
De acordo com a Lei Estadual 12.526 de 2/1/2007 é necessária a instalação de “Sistema de Retenção de Águas Pluviais”, tendo em vista a regulação do fluxo da água.
Existe necessidade do solicitante firmar junto à SMMA Termo de Compromisso Ambiental - TCA objetivando a implantação do projeto de restauração ambiental levando
em consideração a necessária retificação da metragem quadrada, número de mudas e
localização da implantação, se for o caso.
Atendidas as questões mencionadas manifestamo-nos pela liberação da licença.
Hugo de Godoy U. Telles
Campinas, 6 de fevereiro de 2013.
ANEXO II
2012/10/51232 RESERVA DAS ARAUCÁRIAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Protocolo 2012/10/51232 (data 8/11/2012) de interesse de RESERVA DAS ARAUCÁRIAS Empreendimentos Imobiliários Ltda, solicitando um “ETM anexo I” para
o loteamento de uma gleba de 238.610,03 m2, no Sub-distrito de Sousas. A figura
ilustra em forma aproximada a região em questão.
Fotografia do Google Earth (17/5/2012).
Complementada com as informações da SMMA.
Na segunda fotografia a linha verde indica o perímetro urbano (urbano: a esquerda e
acima da linha; rural: a direita e abaixo da linha). A linha vermelha (contendo a área
avermelhada) indica o limite da APA. As linhas azuis indicam os cursos de água. As
cruzes vermelhas são as nascentes. As manchas verde claro são fragmentos importantes de vegetação.
Assim, uma parte da gleba: a) está dentro da APA, b) inclui uma nascente, e c) inclui
fragmentos de vegetação importantes.
A Secretaria elaborou o PTA 152/2012 - I de forma muito minuciosa. A seguir, alguns
comentários sobre o mesmo:
· o licenciamento será feito pela CETESB / GRAPROHAB e não pela SMMA/PMC;
· não ficou claro, na tabela 1 (fls. 174), se os 20.402,18 m2 da APP estão dentro dos
34.074,60 m2 de áreas verdes;
· na fls. 175 detalha o “Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário Parque das Hortências / Arboreto dos Jequitibás” e diz que “a ocupação não poderá se dar enquanto
a rede de esgotos do empreendimento em questão não estiver conectada a Estação de
Tratamento de Esgotos Parque das Hortências/Arboreto dos Jequitibás em funcionamento, podendo ser o empreendedor responsabilizado por perdas e danos por adquirentes do imóvel que se virem impedidos de habitar construções em razão de impasse
a esse respeito, ainda que essa responsabilização decorra de mera culpa na eleição de
alternativa sujeita a percalços e imprevistos que lhe escapem ao domínio”; certamente,
esse parágrafo inteiro é muito importante;
· é solicitada a supressão de 28 árvores nativas;
· é solicitada a intervenção em 274 m2 de APP (com vegetação em estagio secundário
pioneiro de regeneração) para duas galerias de águas pluviais;
· É solicitada a intervenção em 228 m2 de APP (com vegetação em estagio secundário
inicial de regeneração) para rede coletora de esgotos;
· interessante o item 2 com a “legislação municipal”;
· o item 3 das “recomendações técnicas” enumera 18 recomendações, bem detalhadas,
destacando algumas: lotes com dimensões mínimas de 810 m2 dentro dos limites da
APA; elaboração de RAP; adotar todas as medidas para evitar processos erosivos;
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observar o decreto sobre a criação do BAV, consolidar os espaços especialmente protegidos, e disciplinar a área permeável obrigatória; implantar o projeto de arborização
de acordo com o GAUC.
Face ao exposto, esta Comissão considera indispensável que seja feito o planejamento ambiental estratégico da região como um todo e, assim, faz extensiva ao
presente processo a Resolução aprovada pelo pleno do COMDEMA com relação
aos três loteamentos já considerados: Reserva da Mata (protocolo 2011/10/45542),
Fazenda Santana da Lapa (protocolo 2009/10/34801), e Ville Saint Helene (protocolo
2012/10/16218), ver o ANEXO VII da Ata da 128a reunião do COMDEMA (página
12), realizada em 25 de outubro de 2012.
Mario Oscar Cencig
Campinas, 27 de fevereiro de 2013.
ANEXO III
2009/11/03797CDHU
Protocolo 2009/11/3797 de interesse da CDHU referente a projeto de paisagismo
e do parecer técnico florestal para o empreendimento já construído no lote 01,
quarteirão 30.028, gleba 145, quadras A, B e C da gleba C1 a C4, sendo que o lote C
encontra-se vazio, conforme declaração.
O empreendimento está situado na rua Adilio de O. Gonçalves, Jardim São Cristovão
na MZ-05. A área declarada é de 124.069,32 m2.
O licenciamento é de competência da CETESB.
No local há APP proveniente de curso d’água, árvores isoladas e vegetação ciliar.
Às pgs. 376-390 do processo há solicitação de análise do Projeto de Paisagismo e às
pgs. 391-452 de Parecer Técnico Ambiental (PTA), visando a elaboração de Exame
Técnico Municipal onde o técnico da SMMA, atual Secretaria Municipal do Verde e
Desenvolvimento Sustentável, Daniel Maronezzi declara não haver dados suficientes para valorar os impactos ambientais pois a flora e a fauna locais não foram devidamente caracterizadas, criticando ainda aspectos do empreendimento como calçadas,
escadas e rampas que não foram avaliados.
Esta Comissão de Análise de Território do COMDEMA endossa o exposto à pg. 517
para que no paisagismo sejam utilizadas apenas espécies nativas.
Quanto à APP é ressaltado que há necessidade de readequação para atender ao estabelecido na Lei Complementar 35/2012. Sabe-se que a APP localiza-se no futuro Parque
Linear do Córrego do Pium. Ressalta-se ainda que o Bosque Augusto Ruschi, próximo
do empreendimento, encontra-se em processo de tombamento.
Um fato digno de destaque é que entre as árvores isoladas do empreendimento, cerca de
113, encontra-se a espécie nativa Maytenus iliciflora conhecida vulgarmente como espinheira-santa que foi considerada como “presumivelmente extinta” no Estado de São Paulo.
Recomendamos que a área ainda não ocupada pelo empreendimento situada no lote C
permaneça sem ocupação e que o empreendedor assuma intervenções restauradoras
apontadas no processo.
Do parecer:
Esta Comissão de Análise de Território, frente ao acima exposto, manifesta seu parecer declarando sua preocupação frente ao potencial impacto do empreendimento
já implantado na APP e insta a CETESB para que não licencie mais nenhuma construção de novas unidades habitacionais na área ainda não ocupada pelo CDHU. Por
outro lado manifestamos nosso parecer positivo para à regularização das unidades
já construídas desde que se cumpra a lei e sanem as deficiências pendentes e listadas
no PTA da SVDS.
Eu Victor Augusto Petrucci elaborei o presente parecer que segue assinado por mim
para ser submetido ao pleno do COMDEMA.
Campinas, 23 de Fevereiro de 2013.
ANEXO IV
2011/10/55190RR CAMARGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Processo 2011/10/55190
Construção Comercial Vertical - CSE - 5 Lei 6031/81
Objeto: RR Camargo Empreendimentos e Participações Ltda
Situada Rua Boaventura do Amaral 558, 568, 576, 578 Centro Campinas SP
Breve histórico da Análise Técnica
Trata-se de Pedido de LP e LI para implantação de um Edifício Comercial com 8
Pavimentos Conj Comerciais e 3 pav garagem- sub solo, térreo e sobre solo área Construída 4.733,29 m2
A área é totalmente atendida pela SANASA quanto a Coleta de Esgoto, Águas Pluviais
e abastecimento de água tratada, há manifestação, técnica.
Todos os Documentos exigidos para LI estão presentes e anexos no processo atendendo conforme análise técnica da SMMA e da SEC. Planejamento.
Quanto ao PTA houveram várias exigências na Análise da SVDS.
Meu parecer como membro da Comissão da Análise de Território, é favorável, desde
que em detrimento dos itens apresentados pelo PTA, para concessão das Licenças
Solicitadas, sugiro as seguintes Condicionantes:
1. Estudo de Massa, Partidos e Bioclimáticos Carta Solar do Estado de SP.
2. Sendo o Bosque dos Jequitibás uma Unidade Tombada pelo Condephat e Condepacc, e estando o empreendimento há menos de 250 metros de seu perímetro, o mesmo
deverá passar por análise de ambos os órgãos e retornar para análise.
Prof° Carlos Alexandre Silva - Conselheiro COMDEMA
ANEXO V
2012/10/51222JOSÉ NEWTON FERNANDES
Interessado: Jose Newton Fernandes
Assunto: Corte de arvore(s) isolada(s)
Histórico: em 01/08/2012 segundo o auto de inspeção firmado pelos fiscais do município Heloisa Fava e Rodrigo Santana, e o responsável Ribamar Ferreira fica o proprietário, Sr. Jose Newton Fernandes notificado a apresentar a autorização para a extração
de arvores no prazo de 5 dias.
O proprietário entra com o protocolo e solicitação de corte de arvores no dia
06/11/2012 e no dia 09/11/2012 assina a declaração de que havia realizado o corte de
dois indivíduos arbóreos solicitando o corte de mais um individuo, ficando ciente da
compensação dos dois indivíduos suprimidos na assinatura do Termo de Compromisso Ambiental.
Conclusão: a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável estabelece como compensação as seguintes exigências:
1. Apresentar projeto de restauração florestal em área cadastrada no Banco de Áreas
Verdes do Município para um total de 45 mudas de espécies arbóreas nativas de acordo com a instrução normativa no 5/2005 do MMA, resolução CONAMA no 429/2011
e resoluções SMA nos 21/2001, 47/2003 e 08/2008 deverão ser utilizadas espécies
nativas da região.
2. Realizar e executar projeto e os tratos culturais necessários para manutenção das
mudas, conforme exigências do PTA no 005/13-111.
3. Doação de 135 mudas de espécies nativas regionais.
Solicitamos a SVDS que se manifeste sobre a aplicação de auto de infração e penali-
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dade ao solicitante.
Desde que sejam atendidas as condicionantes e compensações acima sugerimos a
aprovação da solicitação feita.
Hugo de Godoy U. Telles
Campinas, 20 de Fevereiro de 2013.
ANEXO VI
2012/10/51239LIBRAPORT CAMPINAS S/A
Protocolo 2012/10/51239
Interessado: Libraport Campinas S/A
Assunto: Autorização de Cortes de Árvores Isoladas
Local: Av Comendador Aladino Selmi 5216 Vila San Martin Campinas S.P.
Trata o processo de pedido de autorização para corte de duas árvores isoladas na propriedade da solicitante.
Conforme informações contidas no processo trata se de duas árvores da espécie Schizolobium parahyba nome popular Guapuruvu, com altura de 12,50 m e 13,20 m de
origem nativa do Brasil, não estão enquadradas como espécie ameaçada conforme
Resolução SMA 48/2004 e Instrução Normativa MMA 6/2008, segundo laudo da empresa as árvores não apresentam função de corredor vegetal para espécies da fauna
nativa local.
Do parecer Técnico Ambiental (PTA) Nº 004/13-III
Segundo parecer, após contato telefônico com o responsável da empresa este explicou que existe a necessidade da supressão dos indivíduos por força de ampliação do
empreendimento. Porem não existe no processo documentos a respeito da ampliação.
Para a compensação deverá ser firmado um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) em
que deverá ser efetuado a plantio de 50 mudas (proporção de 25 mudas por árvore suprimida), segundo parecer da empresa responsável pelo laudo ambiental esta já possui área com
projeto de recuperação ambiental em andamento, porem o local não está indicado no PTA.
Frente ao acima exposto está Comissão de Análise de Território do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Campinas exara seu parecer negativo à
supressão dos indivíduos arbóreos até à apresentação do projeto de ampliação do
empreendimento mostrando a necessidade dos cortes e apresentar o local e o projeto
onde serão plantadas as árvores firmado no TCA. Solicitamos que após o envio da
documentação seja encaminhado novamente à Comissão para analise.
Relator: Fábio Pascuini Frainer
Campinas 28 de fevereiro de 2013
ANEXO VII
2012/10/52346ANA SANTINHA DIAN
Processo de interesse de Ana Santinha Dian de Macedo referente a corte de árvores
na sua propriedade.
Conclusão:
Segundo o PTA n. 172/12-III trata-se de duas arvores isoladas no terreno de propriedade da interessada que “plantadas junto a casa e como seu porte ficou muito grande
esta danificando a casa, telhado e rachaduras na parede”.
Os dois exemplares são pinheiros ornamentais exóticos classificados como “thuja”
popularmente conhecidos por “tuia, árvore da vida”, “pinheiro de cemitério”. São consideradas plantas utilizadas para fins paisagísticos e não são nativas do Brasil.
Diante disso, segundo o PTA, a autorização poderá ser emitida vinculando-se as devidas medidas compensatórias previstas na legislação ambiental em vigor, doação de
90 mudas nativas regionais, doação que deverá ser objeto de termo de compromisso
ambiental firmado pela interessada com a Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável.
Desde que a compromissária atenda as condicionantes do PTA 142/12-III estamos de
acordo com a autorização.
Hugo de Godoy U. Telles
ANEXO VIII
2012/10/53998PAULA BUENO SPCIA 05 EMPREENDIMENTOS
Processo 2012/10/53998
Construção Multifamiliar Vertical - HMV 2
Objeto: Paula Bueno Spcia 5 Empreendimentos
Situada Rua Dr. Adalberto de Cerqueira Lima, esq. Com rua Oswaldo Cruz e Baronesa
Geraldo de Resende, Bairro Taquaral Campinas SP
Breve histórico da Análise Técnica
Trata-se de Pedido de LP e LI para implantação de um Edifício com 162 unidades com
população estimada 806 habitantes área Construída 20.831,85 m2.
Breve histórico da Análise Técnica
Trata-se de empreendimento 162 Unidades e duas torres, no Taquaral - Macrozona
4 - AUP - Área Urbanização Prioritária 2 Torres 19 e 20 Pavimentos.
A área é totalmente atendida pela SANASA quanto a Coleta de Esgoto, Águas Pluviais
e abastecimento de água tratada, há manifestação, técnica.
Todos os Documentos exigidos para LI estão presentes e anexos no processo atendendo conforme análise técnica da SMMA e da SEC. Planejamento.
Localização Área:
Estudo de Tráfego Dispensa de acordo com item 15, Anexo VII, decreto Municipal
17.261/2011.
Quanto Sistema viário houveram várias exigências na Análise do extinto GAPE:
Meu parecer junto como membro da Comissão da Análise de Território é favorável,
desde que em detrimento dos itens apresentados pelo GAPE, para concessão das Licenças Solicitadas, sugiro as seguintes Condicionantes:
1. Apresentação Estudo de Impacto de Vizinhança e estudo de tráfego contemplando
os empreendimentos verticais em implantação nesta região,
2. E que a Secretaria de Planejamento justifique em reunião extraordinária com a
Comissão de Análise de Território suas deliberações nestes e demais processos, e a
exemplo da SVDS estabeleça critérios e protocolos junto a esta Comissão que possam
corroborar a manifestação segura dos conselheiros, para a salvaguarda de um Planejamento Urbano de Qualidade e Ambientalmente Sustentável, quanto a acessibilidade
e mobilidade urbana.
3. Estudo de Massa, Partidos e Bioclimáticos Carta Solar do Estado de SP.
4. Que Sejam anexados os ART’s:
· do Laudo de caracterização
· Da RAI
· Estudo de Tráfego (Doc. sem ART e sem Assinatura)
Prof° Carlos Alexandre Silva - Conselheiro COMDEMA
ANEXO IX
2012/10/37426 CASSINI ALIMENTOS LTDA.
Processo de Interesse de Cassini Alimentos Ltda. solicitando a supressão de 14 árvores isoladas e 66 árvores presentes em bosque heterogêneo, no imóvel localizado na
Av. Mercedes Benz, 300, no Distrito Industrial. A figura ilustra o local.
Atualmente, há estacionamento para veículos leves e para 17 caminhões, sendo 12
de tamanho médio e 5 maiores. O objetivo da solicitação é ampliar as instalações da
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empresa, e para isso foi proposto deslocar os estacionamentos, suprimindo o bosque
no extremo do terreno e as árvores na parte central.
É solicitada a supressão de 14 exemplares arbóreos, que foram plantados (3 nativas +
11 exóticas). É solicitada a supressão do bosque misto com 66 árvores (56 nativas +
8 exóticas + 2 “quase ameaçadas”), com vegetação classificada como secundária nos
estágios inicial e médio de regeneração.
O laudo apresentado pelo solicitante caracteriza a área como totalmente antropizada, a
vegetação praticamente sem conectividade, não havendo nenhum grupo zoológico significativo, e coloca que o plantio compensatório em uma área apropriada seria mais vantajoso.
Descreve também as várias tentativas realizadas: aquisição de terrenos vizinhos; possibilidade de compra de um terreno próximo; otimização de áreas internas.
Finalmente, a empresa se propõe a fazer o plantio compensatório no Banco de Áreas
Verdes de 1.860 mudas, sendo 240 mudas para compensar o corte das 14 árvores plantadas, e mais 1.620 mudas para compensar o corte do bosque.
Foi feita uma vVistoria em 14/12/2012, indicada também no PTA; ali diz também que
essas árvores podem ser consideradas como “trampolins ecológicos”, que a Lei Federal 11428/2006 autoriza sobre Bioma Mata Atlântica, e como o bosque se enquadra
como fragmento de vegetação nativa, caberia à CETESB fazer o licenciamento.
Há uma frase importante no Parecer, que diz “eEmbora seja verificado que não há
alternativa técnica financeiramente viável para ampliações pretendidas...”.
Assim, esta Comissão acha importante salientar a prestação de serviços ambientais
existentes em uma região que sofre forte pressão antrópica, na qual “quase que por
milagre” tenha sobrevivido um fragmento de vegetação da Mata Atlântica.
Algumas sugestões:
? Inscrever a área no BAV e ter abatimento de 100% no IPTU.
? A SVDS outorgar um reconhecimento formal ou selo ou premio tipo “Em presa
Amiga da Natureza” que seria benéfica em termos da imagem da empresa.
Com base nas considerações acima, esta Comissão exara parecer desfavorável à presente solicitação, e se dispõe a colaborar na busca de alternativas satisfatórias.
Mario Oscar Cencig
Hugo de Godoy U. Telles
Campinas, 20 de Fevereiro de 2013.
ANEXO X
2011/10/01313 ALPHAVILLE URBANISMO S/A
Empreendimento: Alphavilles 2 e 3
Localização: Rodovia D. Pedro I
Empreendedor: Alphaville Urbanismo S/A
Processo nº 2011/10/01313
Trata-se de dois loteamentos estritamente residenciais horizontais contíguos, pertencentes à AlphaVille Urbanismo S/A, situados na Macrozona 8, próximo ao entroncamento da Rodovia D. Pedro I (SP 065) com a Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP
340), que liga Campinas a Mogi Mirim. O acesso às glebas é efetuado pela Estrada
Municipal da Boa Esperança, que cruza com a Rodovia D. Pedro I no km. 132.
Em 31 de agosto de 2011 este Conselho exauriu parecer favorável ao empreendimento
desde que fossem atendidos as seguintes exigências:
1. Sejam tomadas as medidas legais cabíveis se comprovada a existência de 2 nascentes no interior do Alphaville D. Pedro, como apresentadas nas Diretrizes Ambientais
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a Macrozona 8 e, caso estas tenham
sido eliminadas ou sofrido danos.
2. Seja comprovada a implantação, pelo empreendedor, do projeto de arborização urbana, anteriormente aprovado para o Alphaville D. Pedro.
3. A iluminação noturna do empreendimento, interna e externa seja projetada a não
interferir com a fauna, principalmente nas áreas do parque Linear
4. Instituição de análise e controle ambiental por Instituição qualificada, contratada
pelo empreendedor, seguindo parâmetros estabelecidos pela Lei 12285/2006, que instituiu o IDA - Índice de Desenvolvimento Ambiental. Esta responsabilidade se dará
até término da instalação do empreendimento ficando obrigatórias 2 análises neste
período. A primeira a ser realizada antes da emissão da LI e a segunda, no pedido da
LO. Após estas análises ficam por conta da Associação dos Condomínios.
5. Cópia dos projetos de arborização urbana sejam encaminhados para análise da Comissão Técnica Consultiva de Arborização de Campinas, criada pela Lei no 11.571/2003.
6. Seja entregue aos futuros compradores, no ato da compra, de cópias da Lei de Arborização Urbana de Campinas e do GAUC.
7. Obrigatoriedade da administração pública prover a infraestrutura e transporte público necessários para atender a população flutuante dos empreendimentos (prevista para
aproximadamente 800 pessoas) e regiões próximas.
8. Liberação de LO e alvarás de execução somente após comprovação de que todas as
exigências ambientais tenham sido atendidas e diretrizes viárias da Rodovia D. Pedro
I estejam concluídas.
Referido parecer foi posteriormente cancelado na reunião 114 do COMDEMA, tendo
em vista a informação prestada pelo Conselheiro Ney que o CONDEPACC, na reunião 395, cancelou o parecer favorável anteriormente exarado.
Posteriormente foi anexado ao processo, fls. 34 a 38, ofício do CONDEPACC esclarecendo que o parecer daquele conselho é favorável.
Diante disso, sanada a dúvida quanto ao parecer do CONDEPACC, reitero o parecer
assinado pelos Conselheiros Pia Passeto e Ney Hoffmann, de 28 de julho de 2011, sendo
favorável ao empreendimento desde que atendidas as exigências acima enumeradas.
20 de fevereiro de 2013
Relator: Marcelo Coluccini S. Camargo
ANEXO XI
MOÇÃO DE REPÚDIO POR FALTA DE DECORO DO CONSELHEIRO
JOSÉ LUIS VIEIRA MULLER
À Mesa Diretiva do COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
c/c:Dr. Rafael Moya - Presidente do respeitável conselho.
Primeiramente, antes mesmo de adentrarmos na situação fática ocorrida, mister ressaltar
que a HABICAMP (Associação Regional de Habitação de Campinas), é uma associação
íntegra e comprometida com os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, qual
possui assento neste respeitável conselho, na pessoa do Professor Carlos Alexandre Silva,
Vice Presidente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que ora dirigimo-nos,
com os protestos de estima e apreço.
Salientado os primeiros pontos relevantes, importante destacar, ainda, que o conselheiro
Carlos Alexandre, tem papel ativo e fundamental dentro do conselho. Sendo que este membro marca presença em todas as reuniões designadas, sejam elas ordinárias, extraordinárias,
bem como da comissão de análise de território, da qual é componente e procura pontuar da
melhor forma possível a ordem do dia.
Neste sentido, na reunião da comissão de análise de território, ocorrida, em 13/02/2013, no
decorrer das discussões dos projetos, dos quais o conselheiro Muller se quer participava diretamente assumindo responsabilidades sobre qualquer um dos protocolos listados no PTA,
este, como de costume, passou a interceder nos debates com os conselheiros, de modo a
proferir ilações a está associação e ao conselheiro Carlos Alexandre.
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Na ocasião, o conselheiro Muller, representante do Instituto Jequitibá, em um acalorado embate com o conselheiro Carlos Alexandre, onde este último apenas dava seu parecer, com a
técnica e conhecimento que possui, acerca da ordem do presente protocolo, passou a proferir
insultos à pessoa deste conselheiro, bem como a associação que ele representa, atos que beiram a violação à honra, bem garantido no artigo 5º, inciso X, da Constituição da República.
Importa destacar que tais insultos desabonam não apenas esta associação, como também o
conselheiro Carlos Alexandre, frente aos demais membros desta casa.
Apenas para que Vossa Senhoria mensure o teor dessas afrontas, o conselheiro Muller, na
presente ocasião, chegou a esbravejar o seguinte: “... que a HABICAMP apenas defendia os
interesses do setor da Construção civil e que o conselheiro Carlos Alexandre deveria estar
em conluio com a atual gestão da Prefeitura Municipal de Campinas para liberação de
projetos de seu interesse...”.
Ora, Senhor Presidente, em um Estado Democrático de Direito, como é o nosso, a livre
manifestação e liberdade de expressão são livres dentro de um limite apropriado. Limite
este que se quer fora respeitado pelo conselheiro Muller ao proferir tais comentários, razão
pela qual este ato, bem como qualquer outro que tenha tal condão, deverá ser repudiado
pelo pleno.
A conduta do conselheiro Muller, ao tecer comentários, carentes de qualquer justificativa
e lógica, acerca do intuito do conselheiro Carlos Alexandre, beiram a imputação, FALSAMENTE, de fato definido como crime. Algo inadmissível dentro de um conselho que deve
primar pelo decoro de seus conselheiros.
Ademais, está não foi a primeira vez que este incidente aconteceu. Infelizmente, já houveram outros incidentes em que o mesmo conselheiro afrontou a dignidade e a honra de outros
integrantes deste conselho.
Neste sentido, o principal objetivo desta moção de repúdio é para que tais fatos não se repitam, em respeito a força que o COMDEMA possui no Município de Campinas/SP, assim
como pelo prestígio e respeito alcançado junto a sociedade campineira e a Administração
Pública, frutos de muito trabalho e dedicação, bem como, em homenagem aos preceitos
basilares da nossa Constituição Republicana.
Não obstante, entende-se que a “simples” repúdia, não se mostra suficiente, dada a proporção que estes atos tomam, bem como o risco de que uma penalidade branda poderá abrir
precedentes para outras condutas análogas a esta, motivo pela qual uma advertência pública
se faz mais do que justo, mostrando-se necessário.

Desta feita, deve-se levar à votação a necessidade, ou não, da Advertência ao conselheiro Muller pelo COMDEMA, destacando que tal conduta se deve em respeito único e exclusivo ao Instituto Jequitibá, qual o conselheiro representa e, principalmente, a situação
insustentável que a conduta parrésia do conselheiro Muller causou junto a este Fórum.
Por fim, dada a gravidade da situação em fomento, cuja repercussão pode ser agravada
ainda mais, entende-se ser o presente caso precedente para se estudar a alteração do
atual estatuto, a fim de garantir aos conselheiros as imunidades necessárias quando se
utilizar da palavra perante o pleno e demais comissões deste Conselho ou em defesa
de seus convencimentos.
Por esses motivos manifestamos nosso repúdio à conduta desonrosa do conselheiro
Muller e manifestamo-nos pela:
- Advertência Pública do conselheiro Muller
- Seja levada à votação a alteração do presente estatuto, definindo os critérios de decoro, a fim de assegurar aos membros da diretoria e conselheiros maior liberdade de
manifestação, bem como respeitado seus direitos e garantias.
- Desagravo ao conselheiro Carlos Alexandre, bem como a HABICAMP, junto ao
pleno desta casa.
Campinas, 26 de fevereiro de 2013
ANEXO XII
O COMDEMA, EM SUA REUNIÃO 132ª ORDINÁRIA, ADVERTE O REPRESENTANTE DO INSTITUTO
JEQUITIBÁ NESTE CONSELHO, JOSÉ LUIS VIEIRA MULLER, PARA QUE CESSE SUA RECORRENTE
POSTURA DE TUMULTAR AS REUNIÕES DAS COMISSÕES TÉCNICAS E DO PLENO DO COMDEMA
AO NÃO RESPEITAR ORDEM DE FALA E A CORRETA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS, DE ATUAR DE
MANEIRA A REALIZAR DIVERSAS ACUSAÇÕES SEM QUAISQUER PROVAS CONTRA MEMBROS
DESTE CONSELHO, PARA QUE ASSIM, SEJA MANTIDO O DECORO E POSTURA QUE SE ESPERA
DE UM MEMBRO DESTE CONSELHO. TAL DECISÃO VISA A RESGUARDAR O AMBIENTE PARA O
LIVRE E DEMOCRÁTICO DEBATE DE IDEIAS E POSICIONAMENTOS SEM CONSTRANGIMENTO
DE NENHUMA ORDEM.

Campinas, 28 de março de 2013

ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO
SECRETÁRIO EXECUTIVO - COMDEMA (ad Hoc)

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E
AUTARQUIAS
COHAB
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA
CONTRATO Nº: 2601/13
CREDORA: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA
DEVEDORA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
OBJETO DO CONTRATO: CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA COM A CREDORA, REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA DA REDE COLETORA DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO RESIDENCIAL SÃO
LUIZ - CAMPINAS/SP.
DATA DA ASSINATURA: 25/03/13
VIGÊNCIA: 72 MESES
VALOR TOTAL: R$ 322.296,52 A SER PAGO EM 72 PARCELAS DE R$ 4.476,34.
PROTOCOLADO: 4612/12

Campinas, 26 de março de 2013

JOÃO LEOPOLDINO RODRIGUES
Diretor Administrativo E Financeiro

EMDEC
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE
CONTRATO
CONTRATO Nº 003/11
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROTOCOLO Nº 081/2010
CONTRATANTE: EMDEC S/A
CONTRATADA: TESC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE CONTROLADORES SEMAFÓRICOS ELETRÔNICOS, MÓDULOS PROGRAMADOR PORTÁTIL E CONVERSORES DE COMUNICAÇÃO - SISTEMAS DE CONTROLE, QUE
SERÃO UTILIZADOS PARA EXPANSÃO DE REDES SEMAFÓRICAS CENTRALIZADAS NO CIMCAMP.
DATA DO ENCERRAMENTO: 01/02/13
DATA DE ASSINATURA: 27/03/13

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Campinas, segunda-feira, 01 de abril de 2013

IMA
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A
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PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO AOS ACIONISTAS
Em atendimento ao Artigo 133 da Lei 6404/76 - Sociedades por Ações, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Informática de Municípios Associados
S/A -IMA, sito na Rua Ataliba Camargo Andrade nº. 47 Bairro Cambuí, Campinas/
SP, os seguintes documentos relativo ao exercício findo de 2012: Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer dos
Auditores Independentes.
Campinas, 27 de março de 2013

MICHEL ABRÃO FERREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2013 AO
CONTRATO Nº 017/2011
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2010 - CONVITE Nº 006/2010
Objeto: Reajuste e prorrogação da vigência contratual. Contratada: STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 21/03/2013. Valor global
estimado: R$ 24.512,44.
ASSESSORIA JURÍDICA

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO n. 2013/46 - ELETRÔNICO. Objeto: Aquisição de bombas dosadoras
peristálticas. Recebimento das propostas até às 16h do dia 15.04.2013 e início da
disputa de preços dia 16.04.2013 às 9h. O edital poderá ser obtido nos sites (www.
licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações
das 8h às 12h e 14h às 17h.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESUMO DE CONTRATO
Contrato n. 2013/5621; Contratada: Integra Consultoria S/S Ltda; Pregão 320/2012;
Objeto: aquisição de software de gerenciamento de padronização descritiva e cadastro
de materiais e serviços, incluindo implantação, manutenção e atualização do programa; Vig.: 12 meses; Valor: R$ 147.600,00.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

RESUMO DE ADITAMENTO
Aditamento n.2 ao Contrato n. 2012/90022; Convite 06/2012; Contratada: Garage
Serviços e Peças. Ltda; Objeto: alinhamento e balanceamento eletrônico em caminhão; Vig. Prorrog.: 04 meses; Valor Total Adit.: R$ 13.300,00.
Aditamento n.4 ao Contrato n. 2009/90018; Convite 10/2009; Contratada: Cunzolo
Rental Ltda; Objeto: locação de guindastes hidráulicos montados sobre chassis de
caminhão; Vig. Prorrog.: 12 meses; Valor Total Adit.: R$ 39.375,00.
Aditamento n.2 ao Contrato n. 2011/90042; Convite 14/2011; Contratada: Reviver
Comunidade Terapêutica; Objeto: recuperação de dependentes químicos; Vig. Prorrog.: 04 meses; Valor Total Adit.: R$ 16.505,60.
Aditamento n.2 ao Contrato n. 2011/5078; Concorrência Pública 03/2009; Contratada:
Consórcio Capivari II; Objeto: execução das obras de esgotamento sanitário Capivari
II; Remanejamento de valores sem alteração de valor do contrato.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

HOMOLOGAÇÃO
Pregão n. 2013/13- Eletrônico. Objeto: Aquisição de válvula borboleta wafer e solenóide. Comunicamos a homologação do pregão à empresa Gemu Indústria de Produtos Plásticos e Metalúrgicos LTDA, lote 01, valor total R$ 25,600,00.
Pregão n. 2013/25- Eletrônico. Objeto: Aquisição de ferro chato, tarugo, bucha, barra
chata e viga u. Comunicamos a homologação do pregão às empresas: Luiz Antonio
Nebes - ME, para os lotes 01, 02 e 03, valor total R$ 27.988,08 e Maxfer Metais Ltda.,
para os lotes 04 e 05, valor total de R$ 5.289,80.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Pregão n. 2012/333 - Eletrônico. Objeto: Aquisição de protetor de surto elétrico.
Comunicamos aos interessados que essa licitação foi considerada fracassada, pelo motivo das licitantes terem sido desclassificadas por não apresentar a proposta de preços
e documentação no horário marcado e por não atenderem a especificação SANASA.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão n. 2013/37 - ELETRÔNICO. Objeto: Aquisição de fonte motosoldadora
para soldagem de múltiplos processos. Recebimento das propostas até às 17h do dia
15/04/2013 e início da disputa de preços dia 16/04/2013 às 9h. A informação dos
dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na
Gerência de Compras e Licitações.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

PORTARIA Nº 013 DE 28 DE MARÇO DE 2013
O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8 da Lei
Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,
RESOLVE:
Artigo 1º) Nomear a partir de 01.04.2013 o servidor, Sr. ANTONIO TIMOTEO DA
SILVA FILHO, matrícula nº 978, para exercer a Função de Confiança de Líder de
Área, junto a DIFUN - Divisão Funerária da SETEC - Serviços Técnicos Gerais.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Campinas, 28 de março de 2013

17A. REUNIÃO ORDINÁRIA
(PUBLICADA NOVAMENTE COM INCLUSÃO DE UMA URGÊNCIA
APROVADA NA 15A. R.O.)

PAUTA DOS TRABALHOS DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2013 (QUARTA-FEIRA), ÀS 18:00
HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
PRIMEIRA PARTE
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - Leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas a Casa.
2 - Leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do Plenário.
3 - Comunicados dos Senhores Vereadores.
SEGUNDA PARTE
ORDEM DO DIA
Incluído na pauta a requerimento de urgência n 698/13 devidamente aprovado:
01) 1ª discussão e votação do projeto de lei 41/13, processo 212.360, de autoria do senhor Jorge
Schneider, que determina a inclusão no site da Prefeitura do Município de Campinas de relação
de licenças de funcionamento expedidas com suas respectivas datas de validade dos imóveis
com capacidade de lotação superior a 300 (trezentas) pessoas.
02) 2ª discussão e votação do projeto de lei 484/11, processo 209.552, de autoria do senhor
Paulo Oya, que dispõe sobre obrigatoriedade da realização de exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos, denominado "teste de oximetria de pulso" e
conhecido como "teste do coraçãozinho", no âmbito do município. Parecer da Comissão
de Constituição e Legalidade, favorável. Parecer da Comissão de Política Social e Saúde,
favorável. Parecer da Comissão de Administração Pública, favorável.
03) Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 14/13, processo
212.865, de autoria do senhor Carmo Luiz, que concede o Diploma de Mérito Literário
"José Paranhos de Siqueira" à Doutora Margareth Brandini Park. Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável.
04) Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 427/12, processo
211.766, de autoria do senhor Dr. Sebastião dos Santos, que concede o Diploma de Mérito
Médico "Dr. Roberto Maia Rocha Brito" à Doutora Thelma Elaine Brasileiro Roberti. Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável.
05) 2ª discussão e votação do projeto de lei 9/13, processo 212.326, de autoria do senhor
Zé Carlos, que dispõe sobre a obrigação dos estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços do município de Campinas de afixar junto aos caixas, de maneira ostensiva, a
transcrição do artigo 5º da Lei Federal n. 10.962/04. Parecer da Comissão de Constituição
e Legalidade, favorável. Parecer da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, favorável.
06) 2ª discussão e votação do projeto de lei 419/99, processo 112.009, de autoria do senhor Aurélio Cláudio, que institui o Programa Obrigatório de Diagnóstico Precoce do Câncer de Próstata.
Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. Parecer da Comissão de Política
Social e Saúde, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável.
07) 1ª discussão e votação do projeto de lei 496/12, processo 212.253, de autoria do senhor
Artur Orsi, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do número do C.N.P.J. - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, no Diário Oficial do Município, das empresas que forem
citadas em atos do poder público do município. Parecer da Comissão de Constituição e
Legalidade, favorável..
08) Matérias adiadas de reunião anterior.
09) Discussão e Votação da Ata.
10) Matérias lidas no Expediente e sujeitas à deliberação do Plenário.
TERCEIRA PARTE
GRANDE EXPEDIENTE

Oradores inscritos no Grande Expediente.
Campinas, 28 de março de 2013

CAMPOS FILHO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 3569, DE 28 DE MARÇO DE 2013
CONCEDE DIPLOMA DE MÉRITO ESPORTIVO "SÉRGIO JOSÉ SALVUCCI" A
MIGUEL DO CARMO, IN MEMORIAM.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Campos Filho, seu Presidente, promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica concedido Diploma de Mérito Esportivo 'Sérgio José Salvucci' a Miguel do
Carmo, in memoriam, pelos relevantes serviços esportivos prestados à cidade de Campinas.
Art. 2º - Ao representante do homenageado será entregue diploma, conforme especificações
do artigo 17 da Resolução n° 717, de 16 de dezembro de 1999.
Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento,
suplementadas, se necessário.
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Campinas, 28 de março de 2013

CAMPOS FILHO
Presidente
autoria: Vereador Thiago Ferrari
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 28 DE MARÇO DE 2013.

ISRAEL MAZZO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 3570, DE 28 DE MARÇO DE 2013
CONCEDE DIPLOMA DE MÉRITO "DR. ZEFERINO VAZ" A ANTONIO CARLOS
FERREIRA MENEGAZZO.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Campos Filho, seu Presidente, promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica concedido Diploma de Mérito "Dr. Zeferino Vaz" a Antonio Carlos Ferreira
Menegazzo, pelos relevantes serviços prestados na área da saúde no Município de Campinas.
Art. 2º - Ao homenageado será entregue um diploma contendo um resumo deste Decreto
Legislativo.
Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por
conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento,
suplementadas, se necessário.
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 28 de março de 2013

CAMPOS FILHO
Presidente

SEBASTIAO SERGIO BUANI DOS SANTOS

autoria: Vereadora Neusa do São João
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 28 DE MARÇO DE 2013.

PRESIDENTE

ISRAEL MAZZO
Diretor Geral
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DIVERSOS
DIVERSOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O INSTITUTO VIDA AMBIENTAL - IVA, CNPJ nº 07.881.791/0001-55, CONVOCA a todos os seus associados para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 02/04/2013, às 19:00 hs. E em segunda chamada às 19:30 hs., à Rua Maestro Salvador Bueno de Oliveira, 255 - Jardim Leonor, em Campinas/SP, para deliberarem a
seguinte PAUTA: Dissolução da Associação.
Campinas, 28 de março de 2013

ANA PAULA FERREIRA
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS os Associados do Jockey Club Campineiro para participar das eleições para os novos cargos de Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho
Fiscal. Conforme previsto pelo Estatuto Art. 59 § Único, a ser realizada no dia 30 de Abril do ano corrente a partir das 13h00 ás 18h00.
Campinas, 28 de março de 2013

ANTÔNIO JULIO GUERREIRO
Presidente Da Diretoria Executiva

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

ATA - ASSOCIAÇÃO TRABALHISTA AMBIENTAL - ATA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL
CNPJ/CEI :

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL

08.487.798/0001-50

CNPJ/CEI :

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

08.487.798/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

PATRIMONIO SOCIAL

DISPONIVEL

PATRIMONIO SOCIAL

CAIXA GERAL

28,14

SUPERAVIT SOCIAL

28,14

DISPONIVEL

28,14

PATRIMONIO SOCIAL

28,14

CIRCULANTE

28,14

TOTAL DO ATIVO

PATRIMONIO SOCIAL

28,14

28,14

TOTAL DO ATIVO

28,14

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL
CNPJ/CEI :

08.487.798/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU
DEFICIT ACUMULADO EM DEZEMBRO DE 2010

RECEITAS
DESPESAS
SUPERAVIT OPERACIONAL
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS

100,00

DESPESAS PRE OPERACIONAIS

CAMPINAS, 31 de DEZEMBRO
de 2010

71,86

RESULTADO RECEITAS OPERAC. ADMINISTR.

28,14

SUPERAVIT ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

28,14

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL

SUPERAVIT APÓS O IMPOSTO DE RENDA

28,14

1SP188728/o-1

CPF: 195.558.868-65

119.278.088-47

PRESIDENTE

SP (19) 32311236

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL
CNPJ/CEI :

ANDER BERNARDES VILELA

PAULO DAMIÃO CARVALHO REIS

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL

08.487.798/0001-50

CNPJ/CEI :

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM

08.487.798/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
ATIVO
CIRCULANTE

PASSIVO
31/12/2010

3112/2011

PATRIMONIO SOCIAL

DISPONIVEL

31/12/2010

31/12/2011

PATRIMONIO SOCIAL

CAIXA GERAL

28,14

8,14

SUPERAVIT SOCIAL

28,14

8,14

DISPONIVEL

28,14

8,14

PATRIMONIO SOCIAL

28,14

8,14

28,14

8,14

28,14

8,14

28,14

8,14

28,14

8,14

CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

PATRIMONIO SOCIAL
TOTAL DO ATIVO

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL
CNPJ/CEI :

08.487.798/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO EM
DEZEMBRO DE
2011

RECEITAS
DESPESAS
DESPESAS DE ASSESSORIA
ASSESSORIA CONTABIL - PJ

270,00

DESPESAS

270,00
270,00

CUSTO OPERACIONAL

270,00

DEFICIT OPERACIONAL

(270,00)
CAMPINAS, 31 de DEZEMBRO
de 2011

OUTRAS RECEITAS
DOAÇÃO INCONDICIONAL

250,00

OUTRAS RECEITAS

250,00

RESULTADO RECEITAS OPERAC. ADMINISTR.

250,00

DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO

(20,00)

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

1SP188728/o-1

CPF: 195.558.868-65

119.278.088-47

PRESIDENTE

SP (19) 32311236

IMPOSTO DE RENDA
DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO

(20,00)

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL
CNPJ/CEI :

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL

08.487.798/0001-50

CNPJ/CEI :

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
CIRCULANTE

ATIVO

CAIXA GERAL

PASSIVO

31/12/2011

31/12/2012

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
31/12/2011

31/12/2012

DISPONIVEL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

08.487.798/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

CIRCULANTE

ANDER BERNARDES VILELA

PAULO DAMIÃO CARVALHO REIS

8,14

8,14
1.591,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER

413,66

SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR

1.920,00

PROVISÕES
EXIGIVEL A CURTO PRAZO

580,87
2.914,53

Campinas, segunda-feira, 01 de abril de 2013

DISPONIVEL

8,14

1.599,14

Diário Oficial do Município de Campinas

CIRCULANTE

21

2.914,53

PATRIMONIO SOCIAL
CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

8,14

1.599,14

PATRIMONIO SOCIAL

8,14

1.599,14

SUPERAVIT SOCIAL

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL
CNPJ/CEI :

08.487.798/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO EM

8,14

(1.315,39)

PATRIMONIO SOCIAL

8,14

(1.315,39)

PATRIMONIO SOCIAL

8,14

(1.315,39)

8,14

1.599,14

TOTAL DO PASSIVO

DEZEMBRO DE
2012

RECEITAS
DESPESAS
DESPESAS C/ PESSOAL

10.284,53

DESPESAS DE ASSESSORIA

3.462,00

DESPESAS FINANCEIRAS

312,00

DESPESAS

14.058,53

CUSTO OPERACIONAL

14.058,53

DEFICIT OPERACIONAL

(14.058,53)

CAMPINAS, 31 de DEZEMBRO
de 2012

OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS

12.735,00

RESULTADO RECEITAS OPERAC. ADMINISTR.

12.735,00

DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO

(1.323,53)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA
DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO

(1.323,53)

ASSOCIACAO TRABALHISTA AMBIENTAL

ANDER BERNARDES VILELA

PAULO DAMIÃO CARVALHO REIS

1SP188728/o-1

CPF: 195.558.868-65

119.278.088-47

PRESIDENTE

SP (19) 32311236

