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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20.767 DE 13 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
suplementar ao Orçamento - Programa vigente, nas seguintes classiﬁcações:
I - nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
301000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
30110
GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANISMO
15.122.2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
339014
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01.100.000
GERAL - TOTAL .................................................................................................. R$ 4.000,00
II - NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, § 1º E INCISO II, DA LEI Nº 15.857 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.019:
301000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
30110
GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANISMO
15.122.2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
339014
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01.100.000
GERAL - TOTAL .................................................................................................. R$ 2.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ................................................................................................R$ 6.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
301000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
30110
GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANISMO
15.122.2009.1012 AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.100.000
GERAL - TOTAL ................................................................................................. R$ 2.000,00
15.122.2009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030
MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000
GERAL - TOTAL .................................................................................................. R$ 4.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES ..............................................................................................................R$ 6.000,00

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 13 de março de 2020

JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal

TARCÍSIO CINTRA
Secretário de Finanças
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com
os elementos constantes do Processo nºPMC.2019.00013327-94/SEPLURB e publicado pela Coordenadoria de
Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra

REGINA LUCIA BARBOSA DALLOCA
Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito em exercício

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL
EM 13 DE MARÇO DE 2020
Protocolo nº. 2019/25/3023
Interessado: ANTONIO COSIMATO.
Assunto: Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário.
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Oﬁcial da PMC às ﬂs. 09/10 e
análise Jurídica às ﬂs. 12/14, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV
à ﬂ. 15,DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda, devendo o servidor passar
por nova avaliação após FEVEREIRO de 2.025, e INDEFIRO o pedido de Isenção
da incidência da Contribuição Previdenciária.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
Protocolo nº. 2019/25/698
Interessado: NELSON RIBEIRO MACHADO.
Assunto: Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário.
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Oﬁcial da PMC às ﬂs. 59/62 e
análise Jurídica às ﬂs. 65/67, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV
à ﬂ. 68,DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda, devendo a servidora
passar por nova avaliação após FEVEREIRO de 2.025, e INDEFIRO o pedido de
Isenção da incidência da Contribuição Previdenciária.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
Protocolo nº. 2019/25/3018
Interessada: VALQUIRIA VITORIA BARBOSA.
Assunto: Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário.
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Oﬁcial da PMC às ﬂs. 07/08 e
análise Jurídica às ﬂs. 10/12, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV
à ﬂ. 13, DEFIRO os pedidos de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário, devendo a servidora passar por nova avaliação após FEVEREIRO de
2.025.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
Protocolo nº. 2019/25/2987
Interessada: Antonio Amancio da Silva
Assunto:(Republicação por incorreção) Isenção de Imposto de Renda e Desconto
Previdenciário.
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Oﬁcial da PMC às ﬂs. 07/08 e
análise Jurídica às ﬂs. 10/12, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV
à ﬂ. 12 ,DEFIRO os pedidos de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário até 17 de FEVEREIROde 2.025 quando o requerente deverá passar por
nova avaliação médica.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
Protocolo nº. 2020/25/154
Interessada: Maria Cristina Gonçalves da Mota.
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Assunto:(Republicação por incorreção) Isenção de Imposto de Renda e Desconto
Previdenciário.
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Oﬁcial da PMC às ﬂs. 09/10 e
análise Jurídica às ﬂs. 11/13, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV
à ﬂ. 14, DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda até 17 de FEVEREIRO de 2.025 e INDEFIRO o pedido de isenção de recolhimento de contribuição
previdenciária.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
Campinas, 13 de março de 2020

JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

DEPARTAMENTO DO ORÇAMENTO CIDADÃO
COMUNICADO
Informamos que as assembleias do Conselho do Orçamento Cidadão dos dias 14/03
( regional 9) , 19/3 (regional 8) , 21/03 (regional 7), 25/03 (regional 10) e 28/03
(regional 6) foram suspensas em virtude das condições de pandemia de Coronavírus COVID -19, a qual exige precauções em relação ao contato humano.
Campinas, 13 de março de 2020

ARLINDO DUTRA
Diretor Departamento do Orçamento Cidadão

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo: PMC.2019.00051344-41
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Pregão nº 010/2020 - Eletrônico
Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de Solução Parenteral de
Grande Volume - SPGV.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº2308584, acolhido pelo Diretor do Departamento Central de Compras - documento SEI nº2308598, e do disposto no art.
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art.
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o
Pregão nº 010/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias
abaixo relacionadas:
- MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,
item02(R$ 250,00);
- MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,
itens01(R$ 214,60),03(R$ 214,60),06(R$ 258,90),07(R$ 229,90),08(R$ 296,90)
e09(R$ 291,45); e
- RCV DO BRASIL EIRELI, itens04(R$ 250,00),05(R$ 465,00),10(R$ 450,00) e
11(R$ 269,00).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva
orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do
Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, previamente
à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.
Campinas, 13 de março de 2020

PAULO ZANELLA
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo:PMC.2019.00046130-43
Interessado:Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública
Assunto:Pregão nº 377/2019 - Eletrônico
Objeto:Aquisição de armamentos.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial
do relatório do Pregoeiro - documento SEI nº 2302898, acolhido pelo Diretor do Departamento Central de Compras - documento SEI nº2302959, e do disposto no art.
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º,
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o Pregão nº 377/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários
entre parênteses para os itens 01(R$ 3.000,00) e 02(R$ 5.121,86), no valor total de R$
428.046,50 (quatrocentos e vinte e oito mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos), ofertados pela empresa adjudicatária TAURUS ARMAS S.A.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, para autorização da despesa, nos termos do Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
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nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, para as
demais providências.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

Campinas, 13 de março de 2020

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

PAULO ZANELLA
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA
ME/EPP/COOP)

Expediente despachado, em 12/03/2020, pela Secretária Municipal de
Assistência Social, Pessoa com Deﬁciência e Direitos Humanos

Pregão nº 043/2020-Eletrônico-Processo Administrativo: PMC.2019.00043218-59
-Interessado: Secretaria Municipal de Educação -Objeto: Aquisição de carro auxiliar de polietileno -Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 08h do dia
27/03/20 às 08h do dia 30/03/20 -Abertura das Propostas dos itens 01 e 02: a partir
das 08h do dia 30/03/20 -Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min do dia
30/03/20 -Disponibilidade do Edital: a partir de 16/03/20, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita
pelo telefone (19) 2116-0656.
Campinas, 13 de março de 2020

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Diretor do Departamento Central de Compras

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativo: PMC.2018.0001299-11
Interessado: Secretaria Municipal de Administração
Assunto: Ordem de Fornecimento de álcool
Objeto: Registro de Preços de Materiais de Higiene e Limpeza
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto
no art. 8o, inciso V, do Decreto Municipal no18.099/2013, AUTORIZO, com fulcro
na Ata de Registro de Preços no547/2019, a despesa no valor total de R$ 56.246,70
(cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), destinada ao fornecimento de 7.475 unidades do Item 03, e 763 unidades do item 05, em favor
da empresa JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELLE.
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Assessoria Técnica desta Secretaria para
emissão da Nota de Empenho. Em seguida, ao Departamento Administrativo desta
SMA para as demais providências.
Campinas, 13 de março de 2020

PAULO ZANELLA
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR DO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
SUSPENSÃO
Processo Administrativo: PMC.2018.00014820-61
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Pregão nº 025/2020 - Eletrônico
Objeto: Fornecimento de veículos, tipo van, para transporte sanitário de usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) de Campinas.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de
Compras, comunica aos interessados a SUSPENSÃO”SINE DIE”do procedimento
licitatório em epígrafe, em virtude de impugnação apresentada, mesmo que intempestiva, e prazo exíguo para análise do mérito e eventuais alterações frente a data de início
de recebimento de propostas. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura
da sessão pública da licitação.
Campinas, 13 de março de 2020

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
Diretor do Departamento Central de Compras

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Processo Administrativo: PMC.2020.00007609-71
Interessado:Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Assunto:Pregão nº 016/2020 - Eletrônico
Objeto:Registro de Preços de emulsão RR 2C.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do
parecer jurídico - documento SEI nº2311041, acolhido pelo Diretor do Departamento
Central de Compras - documento SEI nº2311578, que acato na íntegra,CONHEÇO da
impugnação apresentada por interessado e, no mérito,NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se todas as condições do Edital.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras,
para as demais providências.
Campinas, 13 de março de 2020

PAULO ZANELLA
Secretário Municipal de Administração

Protocolado: n° 2013/10/6863
Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e
Direitos Humanos - SMASDH
Assunto: Pedido de Indenização - Locação de imóvel destinado à instalação do
Centro POP II
Ante às informações que constam dos Autos e considerando as informações que atestam a ocupação do imóvel pelo Município no período de 16/07/2018 até 06/12/2018,
bem como o Parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SMAJ, às ﬂs.
391/396, indicando a possibilidade do deferimento do pedido, cumpridas as exigências nele determinadas e, ainda, a aprovação do Comitê Gestor, às ﬂs. 384, AUTORIZO o pagamento, à título de ressarcimento no montante de R$ 55.501,83 (cinquenta e
cinco mil e quinhentos e um reais e oitenta e três centavos).
Publique-se.
Em seguida, encaminhe-se à Coordenadoria Setorial Orçamentária - CSO, desta Pasta, para a emissão da Nota de Empenho e correspondentes providências visando o
ressarcimento.
Campinas, 12 de março de 2020

ELIANE JOCELAINE PEREIRA
Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deﬁciência e Direitos Humanos

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atos do Conselho
O Conselho Municipal de Assistência Social / CMAS-Campinas, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 8742 de sete de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011 e tendo
em vista a Lei Municipal nº 8724 de 27 de dezembro de 1995, que dispõe sobre sua
criação, alterada pela Lei nº 11.130 de onze de janeiro de 2002 e Decreto nº 14.302 de
28.04.2003, que dispõe sobre seu Regimento Interno e pela Lei Municipal nº 13.873
de 25 de junho de 2010, através de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA seus Conselheiros Titulares e Suplentes e convida os interessados em
geral para participarem da Reunião Extraordinária do CMAS a realizar-se no dia
17.03.2020com início às 09h00, em sua sede na Rua Ferreira Penteado 1331, Centro,
Campinas/SP, com as seguintes pautas:
A) Expediente
Justiﬁcativas de ausência
B) Ordem do Dia
b.1) Renovação de Inscrição 2020
b.2) Eleição CMAS Triênio 2020-2023
C) Informes
Campinas, 13 de março de 2020

MARIA APARECIDA GIANI OLIVA MODENESI BARBOSA
Presidente - CMAS

DESPACHO AUTORIZATIVO - TERMO DE
COLABORAÇÃO - DISPENSA DE CHAMAMENTO
- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE
Expediente despachado pela Sra. Secretária Municipal de Assistência
Social, Pessoa com Deﬁciência e Direitos Humanos em 13/03/2020
Processo SEI n.º PMC.2020.00000210-78
Interessado: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
Assunto: Dispensa de Chamamento - Termo de Colaboração - Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Considerando as justiﬁcativas apresentadas pela área técnica da natureza continuada
do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas e a especiﬁcidade do
perﬁl de vulnerabilidade do público atendido, bem como a manutenção dos vínculos
já estabelecidos para assegurar a qualidade das ações ofertadas;
Considerando que estão cumpridas as disposições da Resolução CNAS n.º 21/2016,
visto que a Organização da Sociedade Civil é inscrita no CMAS e cadastrada no CNEAS, o serviço é regulamentado, as atividades são voltadas e vinculadas a serviços de
assistência social e a descontinuidade da oferta pela organização da sociedade civil
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apresenta dano mais gravoso à integridade dos usuários;

sua publicação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 13.019/14.

Considerando o parecer da Procuradoria Descentralizada acolhido pelo Departamento de Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que opinou
pela inexistência de óbices jurídicos à celebração do Termo de Colaboração, para o
Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas com a(o) ASSOCIAÇÃO
FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA, nos moldes
da minuta aprovada, com dispensa de chamamento, conforme extrato de justiﬁcativa
em anexo, e com fundamento no Art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014;

Publique-se. Após, o decurso do prazo acima referido, na ausência de impugnação,
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria Jurídica,
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo próprio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA

Considerando as condições justiﬁcadoras da Dispensa de Chamamento, AUTORIZO
com fundamento no art. 8º, IV e V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013 a celebração do Termo de Colaboração entre o Município de Campinas, representado
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos
Humanos e a(o) ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA, inscrita no CNPJ n.º 57.521.759/0008-03, bem como a consequente despesa no valor de R$ 1.001.131,20 (um milhão, um mil cento e trinta e um
reais e vinte centavos), com vigência de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021,
para a integral execução do objeto pactuado.

Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, bem como da Resolução CNAS n.º 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deﬁciência e Direitos Humanos, dá
publicidade aos relevantes fundamentos que justiﬁcaram a dispensa de chamamento
público, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, no âmbito
da Proteção Social Especial de Alta Complexidade nos termos do processo administrativo eletrônico objeto desta justiﬁcativa, ﬁcou demonstrado que a(o) LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESPIRITUAL DO SÉTIMO DIA é inscrita no CMAS e é
cadastrada no CNEAS e, portanto, é previamente credenciada pelo órgão gestor da Política de Assistência Social e possui termo vigente para atendimento às pessoas idosas;

Admite-se a impugnação à presente justiﬁcativa, no prazo de cinco dias a contar de
sua publicação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 13.019/14.

Considerando que, o presente Termo de Colaboração representa a manutenção de
parte das usuários já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil;

Publique-se. Após, o decurso do prazo acima referido, na ausência de impugnação,
à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de Assessoria Jurídica,
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a formalização do termo próprio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.

Considerando a importância da continuidade no atendimento na rede de proteção social e serviços de território para o resultado das ações e qualidade do atendimento dos
referidos usuários;

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Em atendimento às disposições do Art. 32, § 1º da Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, bem como da Resolução CNAS n.º 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deﬁciência e Direitos Humanos, dá
publicidade aos relevantes fundamentos que justiﬁcaram a dispensa de chamamento
público, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, no âmbito
da Proteção Social Especial de Alta Complexidade nos termos do processo administrativo eletrônico objeto desta justiﬁcativa, ﬁcou demonstrado que a(o) ASSOCIAÇÃO
FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA é inscrita no
CMAS e é cadastrada no CNEAS e, portanto, é previamente credenciada pelo órgão
gestor da Política de Assistência Social e possui termo vigente para atendimento às
pessoas idosas;
Considerando que, o presente Termo de Colaboração representa a manutenção de
parte das usuários já em atendimento pela referida Organização da Sociedade Civil;
Considerando a importância da continuidade no atendimento na rede de proteção social e serviços de território para o resultado das ações e qualidade do atendimento dos
referidos usuários;
Considerando a características do público usuário - idosos e que a descontinuidade
da oferta pela entidade apresenta dano mais gravoso à integridade do usuário, especialmente porque viver em uma ILPI - Instituição de Longa Permanência de idosos
não signiﬁca apenas o morar como um espaço físico de proteção, é muito mais que
um lugar de abrigo. A moradia é lugar de memória, onde são guardadas suas histórias,
lugar de integração dos pensamentos, das lembranças e dos sonhos.
Considerando que o(s) ILPI(s) representa(m) para o idoso, um lugar pessoal de (re)
consitutição da vida, revelando-a em suas multiplas dimensões, permitindo experimentar um senso de continuidade, com passado, presente e futuro;
Faz-se imperiosa a dispensa do chamamento para organizações da sociedade civil que
executam programa de acolhimento, como forma de assegurar que não haja rompimentos de vínculos com os quais convivem diariamente.
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal
n.º 13.019/2014, bem como as disposições especíﬁcas Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência, considerando os documentos
constantes neste processo administrativo eletrônico.
Processo SEI n.º PMC.2020.00002457-74
Interessado: LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESPIRITUAL DO SÉTIMO
DIA
Assunto: Dispensa de Chamamento - Termo de Colaboração - Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Considerando as justiﬁcativas apresentadas pela área técnica da natureza continuada
do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas e a especiﬁcidade do
perﬁl de vulnerabilidade do público atendido, bem como a manutenção dos vínculos
já estabelecidos para assegurar a qualidade das ações ofertadas;
Considerando que estão cumpridas as disposições da Resolução CNAS n.º 21/2016,
visto que a Organização da Sociedade Civil é inscrita no CMAS e cadastrada no CNEAS, o serviço é regulamentado, as atividades são voltadas e vinculadas a serviços de
assistência social e a descontinuidade da oferta pela organização da sociedade civil
apresenta dano mais gravoso à integridade dos usuários;
Considerando o parecer da Procuradoria Descentralizada acolhido pelo Departamento
de Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que opinou pela
inexistência de óbices jurídicos à celebração do Termo de Colaboração, para o Serviço
de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas com a(o) LAR BENEFICENTE SÃ
DOUTRINA ESPIRITUAL DO SÉTIMO DIA, nos moldes da minuta aprovada, com
dispensa de chamamento, conforme extrato de justiﬁcativa em anexo, e com fundamento no Art. 30, VI da Lei Federal n.º 13.019/2014;
Considerando as condições justiﬁcadoras da Dispensa de Chamamento, AUTORIZO
com fundamento no art. 8º, IV e V do Decreto Municipal n.º 18.099/2013 a celebração do Termo de Colaboração entre o Município de Campinas, representado
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos
Humanos e a(o) LAR BENEFICENTE SÃ DOUTRINA ESPIRITUAL DO SÉTIMO
DIA, inscrita no CNPJ n.º 01.307.771/0001-99, bem como a consequente despesa no
valor de R$ 750.848,40 (setecentos e cinqüenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais
e quarenta centavos), com vigência de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021, para
a integral execução do objeto pactuado.
Admite-se a impugnação à presente justiﬁcativa, no prazo de cinco dias a contar de

Considerando a características do público usuário - idosos e que a descontinuidade
da oferta pela entidade apresenta dano mais gravoso à integridade do usuário, especialmente porque viver em uma ILPI - Instituição de Longa Permanência de idosos
não signiﬁca apenas o morar como um espaço físico de proteção, é muito mais que
um lugar de abrigo. A moradia é lugar de memória, onde são guardadas suas histórias,
lugar de integração dos pensamentos, das lembranças e dos sonhos.
Considerando que o(s) ILPI(s) representa(m) para o idoso, um lugar pessoal de (re)
consitutição da vida, revelando-a em suas multiplas dimensões, permitindo experimentar um senso de continuidade, com passado, presente e futuro;
Faz-se imperiosa a dispensa do chamamento para organizações da sociedade civil que
executam programa de acolhimento, como forma de assegurar que não haja rompimentos de vínculos com os quais convivem diariamente.
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI da Lei Federal
n.º 13.019/2014, bem como as disposições especíﬁcas Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência, considerando os documentos
constantes neste processo administrativo eletrônico.
Campinas, 13 de março de 2020

ELIANE JOCELAINE PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deﬁciência e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO
Processo Administrativo: PMC.2019.00012776-54 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 264/19 Contratada: CONFIANCE
MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A. CNPJ nº 05.209.279/0001-31 Termo de
Contraton° 041/20 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e mobiliário hospitalar para o Hospital Municipal Doutor Mário Gatti. Valor:
R$ 253.000,00 Prazo: 60 dias Assinatura: 13/03/2020.
Processo Administrativo: PMC.2019.00012776-54 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 264/19 Contratada: DRAGER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº 02.535.707/0001-28 Termo de Contraton° 042/20 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e mobiliário hospitalar para o Hospital Municipal Doutor Mário Gatti. Valor: R$
112.740,00 Prazo: 60 dias Assinatura: 13/03/2020.
Processo Administrativo: PMC.2019.00012776-54 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n° 264/19 Contratada: M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ nº 31.499.939/0001-76 Termo de
Contraton° 043/20 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e mobiliário hospitalar para o Hospital Municipal Doutor Mário Gatti. Valor:
R$ 786,00 Prazo: 60 dias Assinatura: 13/03/2020.
Processo Administrativo: PMC.2019.00016653-10 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 381/19 Ata de Registro de Preços n.º 156/20 Detentora da Ata: GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA - ME CNPJ nº 07.097.898/0001-07 Objeto: Registro
de Preços de fertilizante e calcário Preço Unitário: item 01 (R$ 164,90) Prazo: 12
meses Assinatura: 13/03/2020.
Processo Administrativo: PMC.2019.00016653-10 Interessado: Secretaria Municipal
de Serviços Públicos Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 381/19 Ata de Registro de
Preços n.º 157/20 Detentora da Ata: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP CNPJ
nº 52.953.494/0001-22 Objeto: Registro de Preços de fertilizante e calcário Preço Unitário: itens 02 (R$ 159,07) e 03 (R$ 13,22) Prazo: 12 meses Assinatura: 13/03/2020.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO SME Nº043, DE 13 DE MARÇO DE 2020
A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições de seu cargo,
CONSIDERANDO a Constituição Federal, Art. 37, incisos XVI e XVII;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.° 12.987, de 28/06/2007, que dispõe sobre o
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Campinas, especialmente seu artigo 11;
CONSIDERANDO a Resolução SME/SMRH Nº 001/2009, de 26/11/2009;
COMUNICA que os servidores abaixo relacionados tiveram sua acumulação remunerada de cargos, de empregos ou de funções públicas DEFERIDA pela cheﬁa imediata.
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MATRÍCULA

NOME

1264346

JOSE RUBENS GUIDO JUNIOR

628220

CARLOS MOISES DE OLIVEIRA VIANA

1272667

MARCIA CARDOSO VARGAS

904740

MARIA LUCIA DE SALES SAPONARI PEREZ

1272691

AZIZ JULIO SALLES RAMOS

1008552

ELECTRA WILMA MARIOLANI

1273310

FERNANDO HENRIQUE MARTINS

1022024

KAREN DUARTE PELUCI

1276700

MARCOS VANDERLEI ROMEIRO

1022237

EMILIA FERNANDA SALAZAR RODRIGUEZ

1278347

LUCIANA DE ALMEIDA SIGNORELLI RUI

1022393

MONICA DO CARMO SEBASTIAO RODRIGUES

1284088

VIVIANE CORREIA LOLO

1022407

SHEILA GONCALVES SERRANO

1287966

LESSANDRA DE CASTRO RIBEIRO

1022610

VANIA LIGIA GARBO SORANZO

1288237

AGNALDO ROBERTO BAPTISTA DE SOUZA

1022776

ROSILENE RIBEIRO DA SILVA

1290738

MICHELE DANZIGER DE SOUZA GAION

1023039

SAMIRA MUHAMMAD LAHALIYED VESPOLI

1298666

SANDRA PRADO DE LIMA

1024094

MARIA LUCIA LEITE BARACAL DE ABREU

1298992

CRISTIANE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS

1024310

JOSE FRANCISCO RODRIGUES

1299107

ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO OLIVEIRA

1024361

GRAZIELLA DE MOURA BELLINI

1299409

FERNANDO LOPES SOARES DE CASTRO

1024779

HERONILDA DE ALCANTARA

1303856

FERNANDO CARDOSO DA SILVA

1025910

IVANIR FRANCISCO GIOVANONI

1308980

FRANCIS ROBERTA DE JESUS

1026410

MARCIA MARIA DE ARAUJO

1317067

ANA LUISA SADER TAGLIOLATTO

1029908

DEBORA APARECIDA MUNHOZ SOUZA E SILVA

1318853

TACITA ANSANELLO RAMOS

1031490

CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS MARINHO

1321501

LEANDRO CLEITON FABRETO

1031937

ALETHEIA ALESSANDRA COLOZZO

1321935

ROSIMEIRE FERNANDES PADILHA ROCHA

1032500

CARLOS AUGUSTO CECCHETTO RAMIRO

1333259

GISLAINE SILVA ANTUNES

1071467

DERLI CRISTIANE SILVATTI

1335103

CARLA FERNANDA BRITO BISPO

1072196

MARIA MADALENA FERREIRA

1335588

PHILIPPE PIRES DE LIMA

1072455

ADEMILDE AGUILAR MOREIRA

1336436

LETICIA LOPES BORGES SCHOENMAKER

1072609

MILTON CRESCENTE DE ARAUJO

1340824

KEILA DAIANNY SILVA

1090461

OSCAR SOUZA DOS SANTOS

1344463

JANAINA RICHARDI

1090550

MARCIA REGINA FERREIRA SANCHES

1344579

THIAGO RODRIGUES DA SILVA

1090747

KEILA MOURANA MARQUES

1344633

ROSELI LUZ CORREIA

1091239

SUELI APARECIDA PIRAM DE MELLO

1344765

KATIA REGINA TEIXEIRA

1091310

MARILZA HELENA NOGUEIRA

1348140

ALINE AMSBERG DE ALMEIDA

1092936

ROBERTO LIBORIO SCOLLO

1352938

EUFRASIA GOMES COSTA

1094327

LIAMARA SCASSIOTTI RICCI

1353381

IVINA GOES DE BESSA LOPES

1094653

SORAIA APARECIDA FACHINELLI FORTI GUIMARAES

1353390

ANDREIA CRISTINA GUEDES PEREIRA DE MORAIS

1104160

ADRIANA GUIMARAES MARTINS ALVES

1354051

LEANDRO CLEITON FABRETO

1104632

CHRISTINNE PLINIS

1354434

JULIO CESAR PORTELA CORREA

1104969

SILVANA MATOSO CAPELETTO

1355996

1105256

ALINE RODRIGUES
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1105590

MILENA THAIS DE LIMA OLIVEIRA

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

1105884

MARTA SILVA SOARES

Secretária Municipal de Educação

1106139

JOANA SILVA

1106309

WASHINGTON LUIZ ELEOTERIO

1106635

FERNANDA MARA LIMA

1110829

AUREA MARIA DE MARCHI ROSA

1116541

ROSELY SIQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO

1151487

ADRIANA DE FATIMA LORENZI

1189433

JAKSON DA CRUZ PEREIRA

1189646

RITA CARBONARI CHEBEL FERNANDES

1190296

FERNANDA THEODORO ROVERI

1190679

DAISY GODINHO COLATO

1190784

RICARDO ANDRE DA SILVA

1191004

JAIME BALBINO GONCALVES DA SILVA

1191128

SIMONE FREITAS DA SILVA

1191136

ALZINETE DA SILVA

1191381

ELAINE ANDREIA RODRIGUES

1191489

FERNANDO HENRIQUE MARTINS

1192167

MICHEL ANDRE ROVERE

1193864

RENATA BALDUINO ZUPPI

1194267

AMAURI FERNANDO COMER

1198114

ELAINE CRISTINE GERMANO

1198190

INES APARECIDA DA SILVA

1200046

ELIZABETE SANTOS NOBRE

1201727

ALINE AMSBERG DE ALMEIDA

1201743

FABIANA ADALA MORETO

1205439

LIDIA DE ASSIS SOUZA MARTINS FERREIRA

1213016

GISLEINE ALVES DE SOUZA

1215825

RODOLFO MANOEL ANTONIO VICENTE

1217569

ANA BEATRIZ LOURENCO SILVA

1217623

CLODOALDO APARECIDO FACCO

1219898

CARLA DIAS DA CONCEICAO

1219910

MARCO ANTONIO LIMBERTI

1220152

JAQUELINE MARIA TEIXEIRA SILVA MARTINS

1220314

ELIANA DE CASSIA DA SILVA

1220942

MARIA TERESA BALDO SANCHES FARIA

1246135

ALINE ALVES PACHECO

1247000

ALAN LOPES DA FONSECA

1248480

ISABELA ROSOLEN

1251295

KATIA REGINA CURADO COPIA

1251368

SIMONE FREITAS DA SILVA

1251686

ROSANGELA DOS SANTOS MOREIRA

1259296

ADRIANA CRISTINA GREGORIO

1264303

RAQUEL DA CONCEICAO SILVA VITOR

EDINEIA DE FATIMA DA SILVA

PORTARIA NAED NOROESTE N° 004, DE 12 DE MARÇO
DE 2020
Publicada em 13 de marco de 2020, republicada por conter alterações no
Art. 1°
O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação
Educativa Descentralizada da Região Noroeste, no uso das atribuições que lhe confere
o Art. 9, da Resolução SME nº 04, de 03 de julho de 2018 e à vista do parecer da
Comissão nomeada pela Portaria Naed Noroeste n° 04, de 20 de fevereiro de 2019,
conforme consta no Protocolado n° 2019/10/3989,
RESOLVE:
Art. 1° Homologar, conforme anexo único, o Regimento Escolar próprio do CENTRO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONCEIÇÃO ANITA MENDES FERREIRO GIRONDO, situado na Rua Jair Andrade e Silva, n° 68, Jardim Ibirapuera, CEP 13060-291,
no Município de Campinas, Estado de São Paulo, abrangido pelo Sistema Municipal
de Ensino de Campinas.
Art. 2° O Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos, e deverá ser reelaborado mediante adendos ou alterações regimentais, quando as seguintes situações
assim o exigirem:
I - aperfeiçoamento do processo educativo e alteração na legislação educacional;
II - modiﬁcação na tipologia da escola; e
III - alteração de endereço.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos
a 1° de janeiro de 2020.
Campinas, 12 de março de 2020

CHARLES DURÃES LEITE
Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação
ANEXO ÚNICO
REGIMENTO ESCOLAR PRÓPRIO
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONCEIÇÃO ANITA MENDES FERREIRO GIRONDO
TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
Art. 1º O presente Regimento Escolar próprio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONCEIÇÃO ANITA
MENDES FERREIRO GIRONDO, situado na Rua Jair Andrade e Silva, nº 68, Jardim Ibirapuera, no Município de
Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.060-921, jurisdicionado à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura
Municipal de Campinas, regulamenta a organização pedagógico administrativa da escola.
Art. 2º A escola institui-se em conformidade com os seguintes atos legais:
I - criada pelo Decreto nº 18.645, de 06 de fevereiro de 2015, que cria no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação o CEI-Centro de Educação Infantil “Nave Mãe”, na Rua Jornalista Marco Antônio Quintas, S/N, Jardim
Ibirapuera, construída no Jardim Ibirapuera;
II - denominada pela Lei n° 15.027, de 16 de junho de 2015, que denomina CONCEIÇÃO ANITA MENDES
FERREIRO GIRONDO, a nave-mãe construída na Rua Jornalista Marco Antônio Quintas, no Jardim Ibirapuera,
no Município de Campinas;
III - autorizada a funcionar pela Portaria SME n° 18, de 10 de março de 2020, que autoriza o funcionamento dos
Centros de Educação Infantil, CEIs, dos Núcleos de Ação Educativa Descentralizada, Naeds, da Rede Municipal de
Ensino de Campinas para o atendimento de crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade.
Parágrafo único. Para ﬁns deste Regimento Escolar, doravante o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONCEIÇÃO ANITA MENDES FERREIRO GIRONDO, será denominado Escola.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO
Seção I
Da Educação Infantil
Art. 3ºA Educação Infantil primeira etapa da educação básica, tem como ﬁnalidade o desenvolvimento integral
da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
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Art. 4ºA educação infantil, é a fase que envolve crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade, considerada
a primeira etapa da educação básica sendo obrigatória a partir dos quatro anos de idade.
Art. 5º O ensino na escola é ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para acesso e permanência na escola;
II - gratuidade e laicidade do ensino público;
III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
IV - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
V - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
VI - gestão democrática e participativa;
VII - valorização do proﬁssional da educação;
VIII - garantia de padrão de qualidade;
IX - valorização da experiência extraescolar;
X - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
XI - assegurar às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades ao participar das práticas
educativas;
XII - valorizar suas produções, individuais e coletivas;
XIII - promover a construção da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades, e na realização de cuidados
pessoais diários;
XIV - proporcionar às crianças oportunidades para ampliar as possibilidades de aprendizado e de compreensão
de mundo e de si próprias;
XV - valorizar o ato criador e a construção pelas crianças de respostas singulares, garantindo lhes a participação
em diversiﬁcadas experiências;
XVI - possibilitar às crianças apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa sociedade;
XVII - desenvolver integralmente seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade.
Seção II
Da Educação Especial
Art. 6º A Educação Especial destina-se a incluir e apoiar, complementar, suplementar o atendimento de crianças
com deﬁciência.
§ 1º Considera-se educando público-alvo da Educação Especial toda e qualquer criança com deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
§ 2º A oferta de educação especial é dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a cinco anos
e onze meses, durante a Educação Infantil.
TÍTULO II
DA COMUNIDADE ESCOLAR
Art. 7º A comunidade escolar compreende os proﬁssionais da equipe educacional, os alunos e famílias ou responsáveis legais.
CAPÍTULO I
DA EQUIPE EDUCACIONAL
Art. 8º A equipe educacional é formada pelos proﬁssionais que compõem a equipe gestora, de docentes, de apoio
direto à criança e de apoio administrativo, em consonância com a legislação vigente.
Seção I
Da Equipe Gestora
Art. 9º A Equipe Gestora é composta pelo Diretor Educacional e Coordenador Pedagógico, que atua de forma
integrada na organização e na gestão escolar democrática.
Subseção I
Do Diretor Educacional
Art.10. São atribuições do Diretor Educacional, além das previstas na legislação vigente;
I - responsabilizar-se pelo planejamento, elaboração, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;
II - responsabilizar-se pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme Resolução especíﬁca da Secretaria
Municipal de Educação, SME;
III - instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos diferentes colegiados da escola;
IV - planejar, junto aos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Educação, SME, espaço físico e condições
adequadas ao atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais;
V - assegurar a ﬁdedignidade e regularidade dos registros relativos à vida escolar dos alunos nos sistemas informatizados instituídos pela Secretaria Municipal de Educação, SME;
VI - responsabilizar-se pelo processo de atribuição de turmas na escola;
VII - deﬁnir e organizar, junto a cada integrante da equipe educacional, o respectivo horário e/ou escala de trabalho;
VIII - vistar os registros escolares, incluindo o diário de classe dos professores;
IX - controlar o registro de frequência e encaminhamento do ponto mensal dos funcionários;
X - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro da escola;
XI - promover atividades que favoreçam a integração escola-família-comunidade, incentivando parcerias e encontros através de instituições auxiliares da escola;
XII - responsabilizar-se pela implementação da Avaliação Institucional na escola, com base na gestão democrática;
XIII - responsabilizar-se, junto a Secretaria Municipal de Educação, SME, pelo cumprimento das orientações
técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica;
XIV - encaminhar solicitações arquitetônicas à Secretaria Municipal de Educação, SME e posterior negativa para
a mantenedora;
XV - informar, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação Escolar/CEASA, toda e qualquer necessidade
de alteração do cardápio, reprogramação ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios.
Art. 11. São direitos do Diretor Educacional, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter acesso às orientações e normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação-SME e do Conselho
Municipal de Educação, CME; e
VII - ter assegurado a preservação da sua imagem.
Art. 12. São deveres do Diretor Educacional, além dos estabelecidos pela legislação vigente:
I - participar da elaboração, da implementação e da avaliação do Projeto Pedagógico da escola, respeitadas as
especiﬁcidades do cargo;
II - propor ações que objetivem o aprimoramento da qualidade da educação, dos procedimentos de ensino, da
avaliação do processo pedagógico, da gestão e das relações de trabalho na escola;
III - manter e promover trabalho coletivo e cooperativo;
IV - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
V - viabilizar a igualdade de condições para o acesso e a permanência da criança na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades da cada criança;
VI - assegurar que no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas,
étnicas, de gênero e orientação sexual, ideologia, condição sociocultural, religiosas, entre outras;
VII - considerar as dimensões do educar e do cuidar em sua integralidade;
VIII - zelar pela integridade física, psíquica e moral das crianças;
IX - zelar pela frequência das crianças;
X - cumprir o calendário escolar;
XI - ser assíduo, comparecendo pontualmente à escola;
XII - comunicar, com antecedência, eventuais atrasos e faltas, sempre que possível;
XIII - zelar pelo sigilo de informações pessoais das crianças, docentes, funcionários e famílias;
XIV - manter atualizado o seu prontuário;
XV - notiﬁcar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas do
percentual permitido em lei;
XVI - assegurar o cumprimento dos dias letivos estabelecidos para cada turma de crianças;
XVII - viabilizar a participação de um dos integrantes da equipe educacional em ações e reuniões intersetoriais;
XVIII - comparecer às reuniões de trabalho estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, SME;
XIX - proceder à reposição de dias letivos, quando necessário, a ﬁm de cumprir o calendário escolar, resguardando
prioritariamente o direito da criança.
Subseção II
Do Coordenador Pedagógico
Art. 13. São atribuições do Coordenador Pedagógico, além das previstas na legislação vigente:
I - coordenar a elaboração, a sistematização, a implementação e a avaliação do Projeto Pedagógico da escola;
II - orientar e acompanhar o planejamento e a execução do trabalho educativo das equipes docente e de agentes
de Educação Infantil;
III - orientar e acompanhar o processo ensino aprendizagem;
IV - promover ações e projetos de incentivo à leitura;
V - coordenar ações para a aquisição de materiais pedagógicos;
VI - coordenar os processos de representação docente e discente para cada turma;
VII - construir, com os integrantes do corpo docente, estratégias pedagógicas de superação de todas as formas de
discriminação, preconceito e exclusão social;
VIII - orientar e acompanhar os registros e a prática pedagógica dos proﬁssionais da escola;
IX - orientar e acompanhar o professor de Educação Especial nas atividades desenvolvidas, de acordo com a
legislação vigente;
X - orientar, coordenar e acompanhar a avaliação processual das crianças;
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XI - planejar, organizar e executar os tempos pedagógicos oferecidos aos docentes e aos Agentes Educacionais
na formação continuada;
XII - prestar atendimento aos pais no que se refere ao desenvolvimento da criança;
XIII - assistir o Diretor em sua área de atribuição.
Art.14. São direitos do Coordenador Pedagógico, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter acesso às orientações e normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação - SME e do Conselho
Municipal de Educação, CME; e
VII - ter assegurado a preservação da sua imagem.
Art. 15. São deveres do Coordenador Pedagógico, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - coordenar a construção e subsidiar a implementação da proposta curricular da escola, considerando os documentos nacionais e municipal e as políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação, SME;
II - incentivar e planejar com os demais integrantes da equipe educacional o desenvolvimento de atividades nos
diferentes ambientes escolar;
III - identiﬁcar e propor ações formativas necessárias à implementação do Projeto Pedagógico, articuladas com a
política de formação da Secretaria Municipal de Educação, SME;
IV - participar das reuniões de trabalho com os coordenadores pedagógicos;
V - acompanhar sistematicamente o processo ensino aprendizagem visando à sua qualidade;
VI - informar pai e mãe, ou responsáveis legais, sobre a frequência e o desenvolvimento das crianças, bem como
sobre a execução do Projeto Pedagógico da escola;
VII - garantir, na Educação Infantil, espaços e tempos para que a criança viva plenamente sua infância;
VIII - zelar pelo cumprimento do plano de ensino de cada docente;
IX - promover grupos de estudos e de trabalho com o objetivo de propor alternativas para melhor atender aos
problemas de natureza pedagógica e para o aperfeiçoamento das práxis pedagógicas dos proﬁssionais da escola.
Seção II
Da Equipe Docente
Art. 16. A equipe docente é composta por professores devidamente habilitados e pelo professor de Educação
Especial.
Subseção I
Dos Professores
Art. 17. São atribuições dos Professores, além das previstas na legislação vigente:
I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo;
II - responsabilizar-se pela qualidade do ensino;
III - zelar pela permanência da criança na escola;
IV - desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Pedagógico da escola;
V - elaborar registros das atividades e dos projetos desenvolvidos no processo ensino aprendizagem;
VI - avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico;
VII - utilizar os recursos didáticos e pedagógicos da escola no processo ensino aprendizagem;
VIII - conhecer o acervo da biblioteca escolar, a ﬁm de desenvolver ações e projetos de incentivo à leitura;
IX - responsabilizar-se pelo registro da frequência da criança, comunicando qualquer irregularidade à equipe
gestora;
X - manter atualizados os diários de classe e os demais registros inerentes ao processo educativo e ao exercício
docente, deixando-os disponíveis na escola;
XI - zelar pelo ambiente físico, pelo uso adequado e pela conservação dos materiais e equipamentos sob a sua
responsabilidade;
XII - planejar, desenvolver e avaliar com os demais membros da equipe educacional o trabalho pedagógico com
as crianças público-alvo da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva.
Art.18. São direitos dos Professores, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurado a preservação da sua imagem.
Art. 19. São deveres dos professores, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - empenhar-se integralmente na consecução dos objetivos da Educação Infantil;
II - utilizar processos condizentes com o conceito atualizado de educação e aprendizagem;
III - apropriar-se dos seguintes recursos para a execução do trabalho docente: a observação, o planejamento, o
desenvolvimento do processo de aprendizagem, o registro e a avaliação;
IV - elaborar e cumprir plano de ensino, segundo a proposta pedagógica da escola;
V - articular-se com as famílias das crianças e comunidade;
VI - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente.
Subseção II
Do Professor de Educação Especial
Art. 20. São atribuições do Professor de Educação Especial, além das previstas na legislação vigente:
I - elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades especíﬁcas das crianças público-alvo da educação especial;
II - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos
de acessibilidade;
III - orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pela criança;
IV - estabelecer articulação com os professores da sala de aula visando à disponibilização dos recursos pedagógicos;
V - promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços setoriais da saúde, da
assistência social, entre outros;
VI - acompanhar a criança na sala de aula e demais espaços educacionais em conjunto com o professor regente, de
acordo com horário estabelecido pela equipe gestora;
VII - colaborar com a formação continuada da equipe educacional da escola;
VIII - participar de reuniões mensais de orientação com os proﬁssionais da Educação especial.
Art. 21. São direitos do Professor de Educação Especial, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurado a preservação da sua imagem.
Art. 22. São deveres do Professor de Educação Especial, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - empenhar-se integralmente na consecução dos objetivos da Educação Infantil;
II - utilizar processos condizentes com o conceito atualizado de educação e aprendizagem;
III - apropriar-se dos seguintes recursos para a execução do trabalho docente: a observação, o planejamento, o
desenvolvimento do processo de aprendizagem, o registro e a avaliação;
IV - elaborar e cumprir plano de ensino, segundo o Projeto Pedagógico da escola;
V - articular-se com as famílias das crianças e comunidade;
VI -utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente.
Seção III
Da Equipe de Apoio direto às crianças
Art. 23. A equipe de apoio direto à criança é composta pelos monitores de educação infantil e pelos cuidadores.
Subseção I
Monitores de Educação Infantil
Art. 24. São atribuições dos Monitores de Educação Infantil, além dos assegurados na legislação vigente:
I - promover a educação em sua integralidade entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo;
II - planejar, desenvolver, registrar e avaliar, em conjunto com a equipe docente o seu trabalho de acordo com o
projeto pedagógico, de forma integrada com os demais proﬁssionais da escola, visando o desenvolvimento integral
da criança;
III - participar com o coordenador pedagógico e com a equipe docente, da escolha de livros, dos materiais pedagógicos e dos brinquedos;
IV - organizar espaços e tempos das atividades pedagógicas, de forma integrada com os demais proﬁssionais da
turma;
V - zelar pela conservação e higienização dos materiais de uso da criança;
VI - zelar pelo bem-estar, saúde, alimentação e higiene pessoal da criança;
VII - promover adaptação das crianças que estão ingressando na escola;
VIII - realizar atividades lúdicas e dirigidas, que proporcione o desenvolvimento integral da criança, visando
potencializar aspectos corporais, afetivos, emocionais, estéticos e éticos;
IX - conceber o brincar como importante meio do processo de desenvolvimento, de ensino e de aprendizagem;
X - acompanhar as crianças em suas atividades educacionais como passeios, visitas e festas.
Art. 25. São direitos dos Monitores de Educação Infantil, além dos previstos na legislação vigente:
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I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurado a preservação da sua imagem.
Art. 26. São deveres dos Monitores de Educação Infantil, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - desempenhar suas funções com zelo, de forma a não colocar em risco a saúde e o bem-estar das crianças;
II - comunicar aos responsáveis pela escola, quando necessário, as ocorrências relacionadas as crianças;
III - comunicar antecipadamente ausências e possíveis faltas;
IV - adequar-se ao ambiente educacional, exercendo sua função de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo
Projeto Pedagógico e a orientação da Equipe Gestora da escola;
V - respeitar o espaço do professor da turma como planejador, orientador e realizador de todas as atividades
pedagógicas;
VI - auxiliar o professor em aula, nas solicitações de materiais escolares ou de assistência as crianças;
VII - encaminhar os pais ou responsáveis a direção ou coordenação em caso de dúvida ou qualquer informação;
VIII - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente.
Subseção II
Dos Cuidadores
Art. 27. São atribuições dos Cuidadores, além das previstas na legislação vigente:
I - recepcionar a criança em sua chegada à escola, auxiliando-o na locomoção e no transporte de materiais e objetos
pessoais, acompanhando-o;
II - acompanhar a criança, ao término da aula, até o local onde será entregue à pessoa por ele responsável, não
estando liberado de suas obrigações enquanto não transferir a responsabilidade pelos cuidados do aluno a essa
pessoa;
III - garantir o acesso, o deslocamento e a movimentação do aluno em todo o ambiente escolar para a realização
das atividades internas e externas à sala de aula, inclusive nos horários de intervalo;
IV - executar o apoio necessário nos momentos de alimentação, higiene bucal, uso do sanitário, higiene íntima,
troca de fraldas e vestuário;
V - executar, com segurança, as manobras posturais, de transferência e locomoção, conforme conhecimentos
necessários ao desempenho da função;
VI - realizar assepsias especíﬁcas de sonda e de traqueia, de acordo com as orientações dos técnicos responsáveis;
VII - acompanhar o aluno em aulas e/ou atividades extras, constantes em calendário escolar, que não se insiram
no período escolar regular;
VIII - utilizar e realizar os procedimentos de higienização dos equipamentos e utensílios habitualmente utilizados
pelo aluno para alimentação e higiene;
IX - zelar pela higiene dos materiais de procedimentos especíﬁcos para o asseio do aluno;
X - fazer o registro de ocorrência, quando necessário, conforme orientação dos responsáveis pela escola;
XI - auxiliar o aluno, parcial ou totalmente, nas atividades de manipulação de objetos, de escrita e/ou digitação,
quando os recursos das ajudas técnicas não estiverem adaptados ou não forem suﬁcientes para a independência
do aluno, no uso de pranchas de comunicação, e na orientação espacial em todas as atividades, inclusive nas
brincadeiras;
XII - atuar fora da sala de aula e no interior da sala de aula, como facilitador na execução das atividades escolares,
atentando para a não interferência no trabalho pedagógico e no desenvolvimento da autonomia dos alunos;
XIII - participar das reuniões de planejamento e orientação no âmbito escolar, socializando os procedimentos para
o desenvolvimento do aluno.
Art. 28. São direitos dos Cuidadores, além dos previstos na legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurado a preservação da sua imagem.
Art. 29. São deveres dos Cuidadores, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - desempenhar suas funções com zelo, de forma a não colocar em risco a saúde e o bem-estar do aluno;
II - comunicar aos responsáveis pela escola, quando necessário, as ocorrências relacionadas ao aluno;
III - reconhecer as situações que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar, tais como socorro médico;
IV - comunicar antecipadamente ausências e possíveis faltas;
V - adequar-se ao ambiente educacional, exercendo sua função de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo
Projeto Pedagógico e a orientação da Equipe Gestora da escola;
VI - respeitar o espaço do professor da turma como planejador, orientador e realizador de todas as atividades
pedagógicas;
VII - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente;
VIII - atender a toda criança que dele necessitar, tanto no período de aula quanto no contra turno.
Seção IV
Da Equipe de Apoio Administrativo
Art. 30. A Equipe de Apoio Administrativo é composta por:
I - Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo;
II - Cozinheiro(a);
III - Auxiliar/Ajudante de cozinha;
IV - Porteiro/Guarda/Zelador;
V - Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais.
Subseção I
Do Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo
Art. 31. São atribuições do(a) Assistente Administrativo/Auxiliar administrativo, além das previstas na legislação
vigente:
I - responsabilizar-se pelas tarefas decorrentes dos encargos da secretaria da escola;
II - receber, redigir e expedir a correspondência pertinente à secretaria;
III - organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, resoluções, instruções normativas, ordens de serviço,
ofícios e demais documentos pertinentes à secretaria;
IV - efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes ao cadastro, à matrícula e à transferência da
criança;
V - elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades competentes,
sob a orientação da equipe gestora;
VI - encaminhar à Equipe Gestora, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados;
VII - organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a permitir, em qualquer
época, a veriﬁcação da identidade e da regularidade da vida escolar da criança e da autenticidade dos documentos
escolares, obedecidas as normas estabelecidas para a gestão de documentos;
VIII - manter atualizados os registros escolares das crianças no sistema informatizado;
IX - organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oﬁciais da vida legal da escola, referentes à sua estrutura
e funcionamento;
X - organizar o ponto de funcionários;
XI - manter atualizadas as correspondências impressas e eletrônicas encaminhadas e recebidas pela escola;
XII - conferir e/ou registrar bem “patrimonial”, materiais e equipamentos recebidos, pertinentes à secretaria;
XIII - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra na secretaria da escola;
XIV - manter atualizados os prontuários das crianças;
XV - elaboração e composição da documentação para prestação de contas trimestral do Centro de Educação
Infantil;
XVI - fazer compras de benefícios como: vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação dos funcionários da
escola;
XVII - validar a prestação de contas;
XVIII - realizar o recebimento, controle e arquivamento de documentos nos processos admissionais e de demissão
da equipe de funcionários;
XIX - fazer análise e fechamento de folha de pagamento e os demais processos que envolvam o trabalho de
Departamento de Pessoal da escola.
Art. 32. São direitos do(a) Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo, além dos previstos na legislação
vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurado a preservação da sua imagem.
Art. 33. São deveres do(a) Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - atender à comunidade escolar, na área de sua competência, prestando informações e orientações sobre a organização e o funcionamento da escola;
II - zelar pelo uso adequado e pela conservação dos materiais e equipamentos da secretaria;
III - controlar o estoque de materiais e equipamentos da secretaria;
IV - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra na secretaria da escola;
V - executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, ﬁnanças e logística;
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VI - fazer atendimentos na secretaria da escola;
VII - comunicar à equipe gestora sobre a ﬁnalização da prestação de contas no sistema eletrônico da Prefeitura
Municipal de Campinas, PMC.
Subseção III
Do(a) Cozinheiro(a)
Art. 34. São atribuições do(a) Cozinheiro(a), além das previstas na legislação vigente:
I - coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições;
II - seguir as orientações fornecidas pelo proﬁssional responsável, quanto ao cardápio, coleta de amostras e degustação;
III - selecionar, preparar lanches e refeições das crianças, de acordo com o cardápio do dia e conforme os gêneros
alimentícios disponíveis, observando padrões de qualidade nutricional;
IV - servir as refeições, de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico, observando os cuidados básicos de
higiene e de segurança;
V - zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações, equipamentos e utensílios, cumprindo as normas estabelecidas na legislação sanitária em vigor;
VI - zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas;
VII - respeitar as normas de recebimento, armazenamento, congelamento, cocção, refrigeração, distribuição,
amostra e sobras de alimentos.
Art.35. São direitos do(a) Cozinheiro(a), além dos previstos na legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 36. São deveres do(a) Cozinheiro(a), além dos previstos na legislação vigente:
I - utilizar uniforme completo, bem conservado e limpo;
II - trocar diariamente o uniforme nas dependências internas da escola;
III - zelar pela higiene física do proﬁssional e do ambiente, sendo eles cozinha e despensa;
IV - respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação, manipulação de gêneros
alimentícios e de refrigeração;
V - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação alimentar;
VI - servir as refeições no horário indicado pela direção da escola;
VIII - manter o ambiente organizado e dar destino adequado ao lixo produzido;
IX - utilizar o equipamento de proteção individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente;
X - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da cozinha, da
despensa e do refeitório.
Subseção IV
Do Auxiliar/Ajudante de Cozinha
Art. 37. São atribuições do(a) Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além das previstas na legislação vigente:
I - auxiliar o(a) cozinheiro(a) no preparo e processamento de alimentos e na montagem dos pratos;
II - lavar, descascar, cortar e ralar os alimentos sob a orientação do(a) cozinheiro(a) e nutricionista;
III - servir as refeições, de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico;
IV - zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações e utensílios, cumprindo as normas estabelecidas na
legislação sanitária em vigor;
V - zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas;
VI - manter organizado o refeitório e dar destino adequado ao lixo produzido na cozinha;
VII - zelar pela higiene física do proﬁssional e do ambiente, sendo eles cozinha e despensa;
VIII - respeitar as normas de recebimento, armazenamento, congelamento, cocção, refrigeração, distribuição,
amostra e sobras de alimentos;
IX - utilizar uniforme completo, bem conservado e limpo;
X - trocar diariamente o uniforme nas dependências internas da escola;
XI - respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros
alimentícios e de refrigeração;
XII - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação alimentar.
Art. 38. São direitos do(a) Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além dos previstos na legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola; e
VI - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 39. São deveres do(a) Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além dos previstos na legislação vigente:
I - utilizar uniforme completo, bem conservado e limpo;
II - trocar diariamente o uniforme nas dependências internas da escola;
III - zelar pela higiene física do proﬁssional e do ambiente, sendo eles cozinha e despensa;
IV - respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação, manipulação de gêneros
alimentícios e de refrigeração;
V - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação alimentar;
VI - servir as refeições no horário indicado pela direção da escola;
VII - manter organizado a cozinha e dar destino adequado ao lixo produzido;
VIII - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente.
Subseção V
Do Porteiro/Guarda/Zelador
Art. 40. São atribuições do(a) Porteiro(a)/Guarda/Zelador, além das previstas na legislação vigente:
I - ﬁscalizar a guarda do patrimônio;
II - exercer a observação das instalações, percorrendo-as sistematicamente;
III - inspecionar as dependências para evitar incêndios, entradas de pessoas estranhas e outras anormalidades;
IV - controlar o ﬂuxo de pessoas, identiﬁcando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados;
V - acompanhar pessoas e recebimento de mercadorias.
Art. 41. São direitos do(a) Porteiro(a)/Guarda/Zelador, além dos previstos na legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurado a preservação da sua imagem.
Art. 42. São deveres do(a) Porteiro(a)/Guarda/Zelador, além dos previstos na legislação vigente:
I - responsabilizar-se pela abertura e pelo fechamento de todas as dependências da escola e pelo funcionamento
do alarme;
II - percorrer as diversas dependências para veriﬁcação das condições de segurança da escola;
III - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente;
IV - comunicar imediatamente à Equipe Gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da escola.
Subseção VI
Do Servente/Auxiliar de Limpeza
Art. 43. São atribuições do(a) Servente/Auxiliar de Limpeza, além das previstas na legislação vigente:
I - higienizar o ambiente físico da escola e de suas instalações, cumprindo as normas estabelecidas na legislação
sanitária vigente;
II - utilizar o material de limpeza sem desperdícios e comunicar à equipe gestora, com antecedência, a necessidade
de reposição dos produtos;
III - coletar lixo de todos os ambientes da escola, dando-lhe o devido destino, conforme exigências sanitárias;
lavar roupas de uso da escola;
IV - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da escola.
Art. 44. São direitos do(a) Servente/Auxiliar de Limpeza, além dos previstos na legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurado a preservação da sua imagem.
Art. 45. São deveres do(a) Servente/Auxiliar de Limpeza, além dos previstos na legislação vigente:
I - executar os trabalhos de limpeza em geral e manutenção das condições de higiene e conservação no ambiente
da escola;
II - manter limpo e organizado os seguintes espaços: sala de aula, corredores, pátios, secretaria, sala de coordenação, sala de professores, sala do diretor, quiosque, casinha de boneca, refeitórios, banheiros, lactários e espaço
externo permitindo um ambiente limpo;
III - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente.
Subseção VII
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Do Auxiliar de Serviços Gerais
Art. 46. São atribuições do(a) Auxiliar de Serviços Gerais, além das previstas na legislação vigente:
I - auxiliar na realização de serviços em geral como recebimento, separação de materiais, atividades de limpeza,
copa e conservação de instalações;
II - cuidar da higiene das dependências e instalações, efetuando os trabalhos de limpeza, remoção ou incineração
dos resíduos, para manter o edifício nas condições de asseio requeridas;
III - executar ou providenciar serviços de manutenção geral, trocando lâmpadas e fusíveis, efetuando pequenos reparos e requisitando à direção os reparos de fornos, bombas, caixa-d’água, extintores, para assegurar as condições
de funcionamento e segurança das instalações;
IV - zelar pelo cumprimento do regulamento interno da escola;
V - exercer a observação das instalações, percorrendo-as sistematicamente;
VI - inspecionar as dependências para evitar incêndios, entradas de pessoas estranhas e outras anormalidades;
VII - controlar o ﬂuxo de pessoas, identiﬁcando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados;
VIII - acompanhar pessoas e recebimento de mercadorias.
Art. 47. São direitos do(a) Auxiliar de Serviços Gerais, além dos previstos na legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurado a preservação da sua imagem.
Art. 48. São deveres do(a) Auxiliar de Serviços Gerais, além dos previstos na legislação vigente:
I - percorrer as diversas dependências para veriﬁcação das condições de segurança da escola;
II - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da escola;
III - manter a limpeza, manutenção e conservação de vidros, fachadas, paredes e toda área externa da escola;
IV - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente.
CAPÍTULO II
DA CRIANÇA
Art. 49. Constituem-se direitos da criança através de si ou através de seus pais ou responsáveis, além do disposto
na legislação vigente:
I - ser respeitada em sua individualidade sem qualquer forma de discriminação;
II - receber a educação e o ensino que constituem as ?nalidades e os objetivos da escola, nos termos deste Regimento Escolar;
III - ter assegurado todos os direitos como pessoa humana;
IV - ser considerada e valorizada na sua individualidade sem comparações ou preferências;
V - ter assegurado o ensino de qualidade ministrado por proﬁssionais habilitados para o exercício de suas funções
e atualizados em suas áreas de conhecimento;
VI - usufruir de ambientes que possibilitem as aprendizagens;
VII - ter acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos à organização de tempos e espaços que permitam a
educação em sua integralidade;
VIII - ser ouvida em suas queixas ou reclamações;
IX - manifestar seus sentimentos, opiniões e pensamentos por meio de múltiplas linguagens;
X - receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência;
XI - ter reposição de dias letivos, em caso de suspensão de aula por motivos que interﬁram no funcionamento da
escola e no atendimento das crianças.
Art. 50. Constituem-se deveres da criança através de si ou através de seus pais ou responsáveis, além do disposto
na legislação vigente:
I - participar de relações de cooperação no ambiente escolar;
II - cumprir regras e combinados de convivência entre seus pares;
III - cuidar de objetos de uso pessoal e coletivo;
IV - respeitar todas as pessoas independentes de raça, cor, sexo e religião e classe social;
V - conhecer os valores da escola, família e sociedade;
VI - preservar os ambientes que são estruturados para uso coletivo.
CAPÍTULO III
DA FAMÍLIA E /OU RESPONSÁVEIS LEGAIS
Art. 51. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado e reconhecida como entidade familiar
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
Art. 52. São direitos dos pais e responsáveis das crianças, devidamente matriculadas:
I - ter conhecimento do projeto pedagógico e das disposições contidas neste regimento escolar;
II - participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto pedagógico da escola;
III - ser respeitado na condição de família e de responsável legal pela criança;
IV - ser informado durante o ano letivo a respeito do trabalho educativo realizado na escola, da frequência e do
desenvolvimento da criança;
V - ter acesso ao calendário escolar e de suas alterações;
VI - votar e ser votado representante do conselho de escola;
VII - requerer transferência da criança;
VIII - solicitar a equipe gestora, comprovante de comparecimento à unidade escolar se necessário;
IX - ser convocado para reuniões em horários que viabilizem a sua participação;
X - exigir que a unidade escolar cumpra a sua função social.
Art. 53. São deveres dos pais e responsáveis das crianças, devidamente matriculadas:
I - matricular e rematricular a criança da escola, providenciando documentação necessária
II - oferecer condições para o comparecimento e permanência da criança na escola;
III - justiﬁcar atrasos e ausências da criança;
IV - zelar para que a criança traga diariamente os seus pertences a escola;
V - fornecer dados e documentos necessários para atualização do prontuário da criança;
VI - respeitar os horários estabelecidos pela escola para o bom desenvolvimento das atividades escolares;
VII - comparecer às reuniões entre famílias e educadores previstas em calendário escolar;
VIII - comparecer às reuniões do conselho de escola, quando integrante;
IX - respeitar todos os membros da equipe educacional, sem qualquer forma de discriminação;
X - cuidar para que seja mantida a regularidade do uso do uniforme escolar, pelas crianças;
XI - comunicar a equipe gestora problemas apresentados pela criança, que impliquem no acompanhamento pela
escola, especialmente os de saúde.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento de horário pela pessoa autorizada a buscar a criança no encerramento das atividades escolares, após esgotadas as tentativas de contato com a família, a equipe gestora da escola
deverá acionar o Conselho Tutelar.
CAPÍTULO IV
DAS PROIBIÇÕES
Art. 54. É vedado ao integrante da Equipe Educacional:
I - discriminar, usar de qualquer tipo de violência simbólica, agredir física e/ou verbalmente qualquer integrante
da comunidade escolar;
II - ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho;
III - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi conﬁado, exceto nos casos previstos em
lei;
IV - ausentar-se da escola sem prévia autorização da autoridade competente, exceto no exercício das atribuições
de seu cargo;
V - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material pertencente à escola.
Art. 55. É vedado à família e ao responsável legal:
I - tomar decisões individuais, no âmbito escolar, que prejudiquem o desenvolvimento escolar da criança pelo qual
é responsável ou de qualquer outra criança;
II - interferir no trabalho da escola entrando nos diferentes ambientes da escola sem a permissão da autoridade
competente;
III - retirar a criança da escola sem a devida permissão da autoridade competente;
IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material pertencente à escola;
V - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive à criança pelo qual é responsável, discriminando-a, usando de violência simbólica, agredindo-a ﬁsicamente e/ou verbalmente;
VI - divulgar, por qualquer meio, assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome da escola e de toda a
comunidade escolar, sem a prévia permissão da autoridade competente.
TÍTULO III
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
Art. 56. Na Educação Infantil a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança:
I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens por
meio da experienciação de diferentes linguagens e de novas tecnologias;
II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à conﬁança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e
à interação com outras crianças e adultos.
Art. 57. A Proposta Pedagógica da Educação Infantil deve assegurar:
I - as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
II - a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes origens, culturas, classes sociais e
outras variáveis, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência na infância;
III - a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica,
étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;
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IV - a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indissociável ao processo
educativo;
V - a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança;
VI - o reconhecimento das especiﬁcidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre as crianças da mesma idade e entre crianças de diferentes idades;
VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência
das turmas e à unidade escolar;
VIII - a acessibilidade aos espaços da escola, materiais, objetos, brinquedos e orientações para todas as crianças,
inclusive as com deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação;
IX - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes,
asiáticos, europeus e de outros países da América;
X - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as diferentes culturas, especialmente as africanas, afro-brasileiras e indígenas, bem como o combate ao racismo e toda forma de
discriminação;
XI - a dignidade da criança como pessoa e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e
negligência no interior da escola ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para as
instâncias competentes;
XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de
organização e a corresponsabilidade na educação das crianças; e
XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus saberes.
Art. 58. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como ﬁnalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.
Art. 59. A Educação Infantil deve considerar a criança como o centro do processo educativo, sujeito histórico e de
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
produzindo cultura.
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 60. A Educação Infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades:
I - desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com conﬁança em suas
capacidades e percepção de suas limitações;
II - descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo
e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
III - estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
IV - estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e
pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;
V - observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante,
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;
VI - brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
VII - utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções
e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de signiﬁcados, enriquecendo cada vez mais sua
capacidade expressiva;
VIII - conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente
a elas e valorizando a diversidade.
CAPÍTULO II
DA PROPOSTA CURRICULAR
Art. 61. O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências
com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das diversidades e constituindo história de vida no âmbito das
ações educacionais.
Art. 62. As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:
I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e
formas de expressão corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em
meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaços temporais a partir de contextos signiﬁcativos
que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráﬁcas, cinema, fotograﬁa,
teatro, literatura e dança;
V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e
cultural;
VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre
sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais
de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças,
etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de
sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza;
IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras; e
X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças
com o conhecimento e a cultura.
§ 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das crianças, famílias e
educadores.
§ 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser registrado continuamente em variadas formas e em diferentes suportes, e subsidiará a elaboração de relatórios individuais trimestrais
da trajetória educacional das crianças.
CAPÍTULO III
DO PROJETO PEDAGÓGICO
Art. 63. O Projeto Pedagógico constitui-se num instrumento de planejamento, elaborado pela comunidade escolar,
e deverá conter os pressupostos ﬁlosóﬁcos, a linha pedagógica e metodológica e as ações básicas a serem desenvolvidas pela escola.
Art. 64.O Projeto Pedagógico se constituirá em instrumento norteador do trabalho escolar, de conhecimento público, construído e divulgado à comunidade escolar.
Art. 65. A Equipe Educacional é responsável pela elaboração, execução e avaliação coletiva do Projeto Pedagógico, em observância as normativas da Secretaria Municipal de Educação, SME e legislação educacional vigente.
Art. 66. O Projeto Pedagógico deve estar em consonância como Programa de Trabalho do Termo de Referência
Técnica de acordo com Edital de Chamamento Público.
Art. 67. O Projeto Pedagógico deverá ser consolidado na Plataforma Digital da Secretaria Municipal de Educação,
SME.
Art. 68.A escola deverá envolver a comunidade na elaboração do Projeto Pedagógico, para que esta se sinta integrada, responsável e compreenda que a unidade é um bem coletivo a serviço da comunidade.
CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 69. A Educação Especial é oferecida às crianças público-alvo, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, como parte integrante da educação regular.
Art. 70. A Educação Especial tem como objetivo identiﬁcar as potencialidades e promover o desenvolvimento dos
alunos que apresentem deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
apoiando, complementando ou suplementando a sua formação escolar.
Art. 71. A escola, com o apoio das instâncias competentes da Secretaria Municipal de Educação, SME, deve
organizar a Educação Especial, mediante:
I - apoio às atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção;
II - acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos mobiliários, nos equipamentos e nos transportes;
III - ﬂexibilização e adaptação do currículo, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica;
IV - articulação das políticas públicas intersetoriais, em especial com os serviços de Saúde e de Assistência Social.
CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO
Art. 72.A Avaliação na Educação Infantil se caracteriza por ser reﬂexiva dialógica, participativa, negociada e
democrática, possuindo caráter formativo.
Seção I
Da Avaliação Institucional
Art. 73. A Avaliação Institucional Participativa da escola ocorrerá:
I - no âmbito interno da escola e denominar-se-á Avaliação Interna (Autoavaliação);
II - no âmbito externo à escola e denominar-se-á Acompanhamento Externo, ﬁcando sob a responsabilidade do
Núcleo de Ação Educativa Descentralizada, NAED.
Art. 74. A Avaliação Interna é o processo pelo qual a escola constrói conhecimento sobre sua própria realidade
com a ﬁnalidade de planejar as ações destinadas ao aprimoramento institucional e à superação das diﬁculdades
identiﬁcadas nas dimensões política, pedagógica e administrativa, como uma tarefa de toda a comunidade escolar.
Art. 75.A avaliação interna, processo a ser organizado pela escola e a avaliação externa, pelos órgãos governamentais terão por objetivo permitir o acompanhamento:
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I - sistemático e contínuo do processo de ensino e aprendizagem, de acordo com os objetivos propostos;
II - do desempenho da direção, professores, crianças e demais funcionários nos diferentes momentos do processo
educacional;
III - da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades propostas pela escola;
IV - da sequência e da reformulação do planejamento curricular.
Art. 76. A avaliação institucional poderá ser realizada anualmente ou em períodos intervalares, através de procedimentos internos e externos, objetivando a observação, análise, orientação e correção, quando for o caso, dos
procedimentos didáticos, pedagógicos, administrativos da escola.
Art. 77.Os objetivos e procedimentos para a avaliação interna serão deﬁnidos pelo Conselho Escolar e explicitados
no Projeto Pedagógico.
Art. 78. A avaliação externa poderá ser realizada pelos diferentes níveis da administração de forma contínua e
sistemática e em momentos especíﬁcos.
Art. 79.Os resultados de diferentes avaliações institucionais serão consubstanciados em relatórios, a serem divulgados à comunidade e apreciados pela escola para subsidiar o Projeto Pedagógico e nortear os momentos de
planejamento e replanejamento da escola seguindo resolução especíﬁca.
Seção II
Da Avaliação do Percurso Formativo da Criança
Art. 80. A avaliação ocorrerá mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
Art. 81. A avaliação da trajetória educacional da criança será elaborada na forma de relatório individual trimestral,
em consonância com as diretrizes curriculares da Educação Infantil vigentes e deverá ser disponibilizado às famílias pelos professores nas reuniões periódicas.
Art. 82. Na escola, os relatórios trimestrais serão adotados para todas as crianças da Educação Infantil como forma
de registro individual de avaliação da trajetória educacional e deverão:
I - ser redigidos na forma narrativa, pelos professores;
II - articularem-se entre si, de modo que cada novo relatório considere e dialogue com o(s) anterior(es), revelando
a trajetória educacional da criança como processo contínuo;
III - explicitar as vivências da criança na relação com as diretrizes curriculares da educação municipal e com o
planejamento dinâmico e ﬂexível, que dá materialidade ao currículo desenvolvido com a criança;
IV - considerar os planejamentos e replanejamentos elaborados pelos educadores para e com os agrupamentos e
grupos especíﬁcos de crianças;
V - ser inserido no Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Educação e
VI - compor subsídios para a elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico.
Parágrafo único. O relatório individual trimestral das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória comporá
a documentação a ser expedida na transferência da unidade escolar ou na transição da Educação Infantil para o
Ensino Fundamental.
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR
CAPÍTULO I
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 83. O funcionamento da escola é obrigatoriamente no período diurno, em tempo integral ou parcial e cumpre
as seguintes regras:
I - garantia de carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de
efetivo trabalho escolar;
II - período integral, das 7h às 18h;
III - manhã, das 7h às 11h; e
IV - tarde, das 13h às 17h.
Art. 84. A enturmação das crianças deve considerar a efetiva presença de crianças com idades variadas, conforme a
faixa etária que compõe cada agrupamento, promovendo a heterogeneidade de idades e características das crianças
conforme indicado nos documentos curriculares.
Parágrafo único. Considera-se tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias e tempo
parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas diárias.
CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS DE ENTURMAÇÃO
Art. 85. Anualmente a Secretaria Municipal de Educação, publica resolução especíﬁca na qual deﬁne as datas de
nascimento das crianças para enturmação de cada uma delas nos agrupamentos.
Parágrafo único. Outras formas de organização dos agrupamentos I, II e III poderão ser indicadas mediante demandas especíﬁcas autorizadas pelos Representantes Regionais após análise de viabilidade com a Coordenadoria
de educação Básica, CEB.
Seção I
Da Nomenclatura e Organização das Turmas
Art. 86. A organização das turmas e agrupamentos deverá ser de acordo com a resolução especíﬁca da Secretaria Municipal de Educação, SME, publicada anualmente no Diário Oﬁcial Municipal e obedecer aos seguintes
critérios:
I - Agrupamento I, AGI, em período integral,
II - Agrupamento II, AGII, em período integral; e
III - Agrupamento III, AGIII, em período parcial.
Art. 87. A criança com seis anos completos até o dia trinta e um de março do ano corrente será demanda para o
ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental.
Seção II
Do módulo de Profissionais
Subseção I
Da Equipe Gestora
Art.88. O módulo da Equipe Gestora é composto por um Diretor Educacional, um Vice-diretor Educacional e um
Coordenador Pedagógico.
Parágrafo único. A presença do Vice-diretor Educacional no módulo, está condicionada a critérios previstos em
legislação vigente.
Art.89. O horário de trabalho diário dos proﬁssionais que compõem a Equipe Gestora, deﬁnido por legislação
vigente, deve prever o revezamento entre seus membros de forma a possibilitar o acompanhamento de entrada e
saída das crianças, visando à articulação da equipe e a qualidade do atendimento.
Subseção II
Da Equipe Docente e do Professor de Educação Especial
Art. 90. O módulo de Professores deve ser constituído de um professor para cada turma de crianças.
Art. 91. Cada Professor(a) cumprirá a carga horária de quatro horas diárias de trabalho pedagógico com as crianças.
Art. 92. O módulo de Professor de Educação Especial deve ser constituído de um proﬁssional para o atendimento
a todas as turmas da escola.
Parágrafo único. A formação entre os pares deve obedecer a carga de duas horas semanais consecutivas, conforme
determina o Contrato de Gestão e o Termo de colaboração.
Subseção III
Da Equipe de Monitores de Educação Infantil e do Cuidador
Art. 93. O módulo de Monitores de Educação Infantil, deﬁnido conforme legislação vigente, é constituído de
acordo com o número de crianças matriculadas na turma.
Parágrafo único. A formação entre pares da Equipe de Monitores de Educação Infantil deve ocorrer em duas horas
semanais consecutivas.
Art. 94. O módulo de Cuidador é constituído por um proﬁssional para cada criança público-alvo da Educação
Especial, dependente do adulto.
Art. 95. O horário de trabalho diário dos proﬁssionais que compõem a Equipe de Apoio direto às crianças, deﬁnido
por legislação vigente, deve assegurar o atendimento das crianças durante o período de funcionamento da escola.
Subseção IV
Da Equipe de Apoio Administrativo
Art. 96. O módulo da Equipe de Apoio Administrativo, deﬁnido por legislação vigente, deve assegurar o atendimento da demanda de trabalho da escola.
CAPÍTULO III
DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 97. O Calendário Escolar deve ser elaborado, coletivamente, pela equipe da escola, aprovado pelo Conselho
de Escola e homologado pelo Representante Regional Núcleo de Ação Educativa Descentralizada, NAED.
Art. 98. O Calendário Escolar deve atender ao disposto em Resolução especíﬁca da Secretaria Municipal de
Educação, SME, garantindo a carga horária anual de oitocentas horas, distribuídas por no mínimo duzentos dias
de efetivo trabalho.
Art. 99. O Calendário Escolar deve ser organizado em consonância com o Projeto pedagógico através de resolução
especíﬁca da Secretaria Municipal de Educação, SME.
Art. 100. O efetivo trabalho escolar é caracterizado pelo conjunto de atividades pedagógicas, desenvolvidas em
sala de aula e em outros espaços educativos, com frequência exigível da criança e efetiva orientação, presença e
participação de professores habilitados.
Art. 101. A reposição de dias letivos decorrentes de suspensão de atividades escolares por motivos não previstos,
deve ser planejada em consonância com o Projeto Pedagógico homologado e nos termos da resolução especíﬁca da
Secretaria Municipal de Educação, SME.
CAPÍTULO IV
DO CADASTRO, MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA
Seção I
Do Cadastro
Art. 102. O cadastro deve ser realizado presencialmente, pelo demandante de vaga na escola.
Art. 103. O cadastro abrange as crianças de zero até cinco anos e onze meses de idade e se realizará em dois
períodos:
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I - cadastro de demanda inicial; e
II - cadastro de demanda contínuo.
Art. 104. No ato do cadastramento da criança o interessado deve apresentar a seguinte documentação original:
I - certidão de nascimento;
II - cédula de identidade, RG, ou um outro documento com foto do responsável legal;
III - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
IV - comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente comprovante de conta de água;
V - cartão Bolsa Família com o Número de Identiﬁcação Social, NIS.
VI - laudo ou Cartão Acessibilidade para criança e/ou responsável legal público-alvo da educação especial.
Seção II
Da Matrícula
Art. 105. Matrícula é o ato realizado presencialmente, pelo responsável legal pela criança, nos termos de Resolução especíﬁca da Secretaria Municipal de Educação, SME e mediante:
I - cadastramento da criança;
II - apresentação dos seguintes documentos comprobatórios, originais e cópias:
a) certidão de nascimento;
b) cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;
c) comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
d) comprovante de residência no Município de Campinas;
e) caderneta de vacinação atualizada;
f) Número de Identiﬁcação Social, NIS, apenas para os beneﬁciários do Programa Bolsa Família; e
g) laudo ou Cartão Acessibilidade para a criança e/ou responsável legal público-alvo da Educação Especial;
III - assinatura de ﬁcha de matrícula; e
IV - inserção dos dados, pela direção da escola, no Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Educação,
SME.
Parágrafo único. Os critérios para a matrícula prioritária são previstos em legislação vigente.
Art. 106. A efetivação da matrícula deverá ser realizada presencialmente, pelo responsável legal pela criança
mediante apresentação dos documentos comprobatórios indicados pela resolução vigente.
Seção III
Da Transferência
Art. 107. A transferência em qualquer época do ano letivo, só ocorre para a criança na faixa etária do Agrupamento
III, matrícula facultativa e obrigatória, nos termos de Resolução especíﬁca da Secretaria Municipal de Educação,
SME, da seguinte forma:
I - entre os Centros de Educação Infantis da Rede Municipal de Educação de Campinas, no Sistema Informatizado
da Secretaria Municipal de Educação, SME.
II - entre os Centros de Educação Infantis da Rede Municipal de Educação de Campinas e escolas privadas de
Educação Infantil de instituições colaboradas com a Secretaria Municipal de Educação, SME, no sistema informatizado da Secretaria Municipal de Educação, SME; e
III - entre os Centros de Educação Infantis da Rede Municipal de Educação de Campinas e escolas privadas do
sistema municipal de ensino de Campinas, ou escolas públicas e privadas de outros sistemas educacionais, a documentação da criança da faixa etária obrigatória compreende:
a) requerimento de transferência assinado pelo responsável legal;
b) apresentação, pelo responsável legal, de declaração de vaga emitida pela Unidade Escolar que efetivará a matrícula ou assinatura de termo de ciência sobre a necessidade de matrícula imediata em outra escola;
c) emissão de declaração de transferência, pela direção do Centro de Educação Infantil; e
d) emissão do histórico escolar no prazo máximo de quinze dias.
Art. 108. Para todas as crianças transferidas durante o ano letivo e que frequentaram, no mínimo, dois terços do
trimestre em que foi solicitada a transferência, o relatório individual deverá ser elaborado e inserido no Sistema
Informatizado da Secretaria Municipal de Educação, SME.
Parágrafo único. A criança pode permanecer matriculada na escola de origem enquanto aguarda a transferência
para outro Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, desde que respeitado o disposto para a
frequência em resolução especíﬁca.
CAPÍTULO V
DA FREQUÊNCIA
Art. 109. A frequência da criança é controlada diariamente pelo professor, registrada no diário de classe e inserida
no Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Educação, SME.
Art. 110. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência das crianças matriculadas nos Agrupamentos I,
II e as de matrícula facultativa no Agrupamento III, a direção da unidade escolar deverá:
I - comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco
dias consecutivos devem ser devidamente justiﬁcadas por documentação;
II - convocar o responsável legal para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência sem justiﬁcativa;
e
III - cancelar a matrícula da criança, esgotada as tentativas de contato, decorridos quinze dias consecutivos de
ausências injustiﬁcadas.
Art. 111. A frequência das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória, matriculadas no Agrupamento III,
deverá ser igual ou superior a 60% do total da carga horária.
Art. 112. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência da faixa etária de matricula obrigatória, a
direção da escola deverá:
I - comunicar por escrito, no ato da matrícula e ciência do responsável legal pela criança, a obrigatoriedade do
percentual mínimo de frequência;
II - comunicar ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco dias consecutivos devem ser
devidamente justiﬁcadas por documentação;
III - convocar o responsável legal pela criança para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência
sem justiﬁcativa;
IV - notiﬁcar, por meio de documento protocolizado, o Conselho Tutelar após esgotadas as ações indicadas nos
incisos anteriores decorridos quinze dias consecutivos de ausências injustiﬁcadas; e
V - notiﬁcar ao Conselho Tutelar, os casos em que a infrequência atingir 50% do percentual permitido em lei.
Art. 113. Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio mediante justiﬁcativa do responsável legal.
Parágrafo único. Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola.
CAPÍTULO VI
DA ALIMENTAÇÃO
Art. 114. A escola está inserida no Programa de Alimentação Escolar destinado, exclusivamente, às crianças, sendo
fornecido por meio de convênio ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas, PMC, e empresas terceirizadas,
em conformidade com o Programa Municipal de Alimentação Escolar.
Art. 115. A alimentação será preparada e servida pelos proﬁssionais da escola, seguindo orientação do Manual
de Boas Práticas do ano vigente e cumprindo as normas e procedimentos estabelecidos pela Vigilância Sanitária.
Art. 116. O cardápio é elaborado semanalmente e orientando por nutricionista responsável quanto aos intervalos
de refeições para cada agrupamento, respeitando a faixa etária de cada criança.
CAPÍTULO VII
DA DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR
Seção I
Do Prontuário das Crianças
Art. 117. Compete à escola manter o prontuário da criança atualizado, constando os seguintes documentos:
I - ﬁcha de matrícula;
II - certidão de nascimento;
III - carteira de vacinação atualizada;
IV - comprovante de endereço e telefones de contato atualizados;
V - autorização de uso de imagem;
VI - RG e CPF dos pais e/ou responsáveis legais;
VII - atestados e laudos médicos;
VIII - termo de ciência referente a frequência da criança na escola;
IX - autorização para terceiros retirar a criança da unidade escolar;
X - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
XI - foto 3x4, de identiﬁcação da criança;
XII - relatórios individuais trimestrais;
XIII - Histórico escolar;
XIV - requerimento e declaração de transferência, quando for o caso.
Seção II
Do Prontuário dos Profissionais
Art. 118. Compete à escola manter o prontuário dos proﬁssionais atualizados, constando os seguintes documentos:
I - ﬁcha de registro de empregados;
II - cópia carteira proﬁssional;
III - cópia simples do RG, CPF, título de eleitor, cartão do PIS;
IV - cópia do certiﬁcado de reservista;
V - endereço domiciliar e telefones para contato atualizados;
VI - certidão nascimento ou casamento;
VII - certidão de nascimento dos ﬁlhos de até 21 anos de idade;
VIII - cópia simples do CPF do cônjuge e dos ﬁlhos de até 21 anos de idade;
IX - cópia da carteira de vacinação dos ﬁlhos com menos de 14 anos de idade;
X - declaração de matrícula escolar dos ﬁlhos com menos de 14 anos de idade;
XI - cópia de vale de transporte, caso seja necessário;
XII - atestado de saúde ocupacional;
XIII - cópia do histórico escolar, diploma de graduação superior reconhecido pelo MEC e/ou declaração de ma-
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trícula, caso esteja cursando;
XIV - foto 3X4 recente;
XV - cópia do diploma de especialização para os cargos e/ou funções que exigem essa formação;
XVI - atestado médico;
XVII - ﬁcha de entrega de Equipamento de Proteção Individual.
Seção III
Dos Livros de Registro
Art. 119. São considerados documentos oﬁciais da escola os seguintes livros de registros:
I - reuniões de famílias e educadores;
II - ata conselho de escola;
III - termo de visita do Supervisor Educacional;
IV - registro de ocorrências com as crianças;
V - registro de ocorrência com funcionários;
VI - ponto administrativo e docente;
VII - reunião de equipe gestora;
VIII - ata de reunião administrativa e pedagógica;
IX - reuniões pedagógicas com professores;
X - reuniões pedagógicas com Monitores de Educação Infantil;
XI - livro de comunicados aos pais; e
XII - comunicados internos;
XIII - bens patrimoniais;
XIV - eliminação de documentos;
XV - protocolos;
XVI - prontuário de alunos;
XVII - prontuários funcionários;
XVIII - boletim de ocorrências;
XIX - ordens judiciais;
XX - conselho tutelar;
XXI - relatório de entrega de uniformes;
XXII - diário de classe;
XXIII - livro inventário.
TÍTULO V
DOS COLEGIADOS
Art. 120. Os colegiados são órgãos representativos da comunidade escolar, de natureza consultiva, deliberativa,
ﬁscalizadora e mobilizadora e compreendem ao Conselho de Escola e Comissão Própria de Avaliação, CPA.
CAPÍTULO I
DO CONSELHO DE ESCOLA
Art. 121. O Conselho de Escola, criado pela Lei municipal vigente, é um colegiado de caráter deliberativo.
Seção I
Da Composição e da Eleição do Conselho de Escola
Art. 122. A composição do Conselho de Escola obedece a seguinte proporcionalidade:
I - 15% de docentes e ou especialistas;
II - 35% dos demais funcionários;
III - 50% de pais de alunos.
Art. 123. O Conselho de Escola é eleito anualmente conforme calendário estabelecido em resolução especíﬁca da
Secretaria Municipal de Educação, SME, com atas de eleição e reuniões registradas em livro próprio.
Art. 124. A autonomia do Conselho de Escola se exercerá nos limites da Legislação em vigor, das diretrizes de
política educacional traçadas pela Secretaria Municipal de Educação, e do compromisso com a democratização das
oportunidades de acesso e permanência na escola pública de todos que a ela têm direito.
Seção II
Das Responsabilidades do Conselho de Escola
Art. 125. O Conselho de Escola tem como objetivos:
I - garantir a democracia plena na gestão ﬁnanceira da unidade, naquilo em que ela tem autonomia em relação à
receita e às despesas;
II - ser uma das instâncias da construção e do exercício da cidadania;
III - propiciar a mais ampla participação da comunidade no processo educacional, reconhecendo o seu direito e
o seu dever quanto a isso;
IV - contribuir para a qualidade do ensino ministrado na escola;
V - integrar todos os segmentos da unidade na discussão pedagógica e metodológica;
VI - integrar a escola no contexto social, econômico, cultural em sua área de abrangência.
Seção III
Das Reuniões e Registros
Art. 126. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola terão periodicidade trimestral.
Art. 127. Os Conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões sem direito a voto, salvo quando
estiverem substituindo o Conselheiro efetivo.
Art. 128. O Conselho de Escola poderá se reunir a qualquer época, em caráter extraordinário, mediante convocação
por escrito:
I - do Diretor da Escola;
II - de 1/3 dos Conselheiros efetivos, em requerimento dirigido ao Presidente, especiﬁcando o motivo da convocação.
Parágrafo único.A convocação por escrito, de que trata este artigo, deverá chegar individualmente a cada um
dos Conselheiros efetivos ou suplentes, no mínimo setenta e duas horas antes da reunião, que comprovará o seu
recebimento.
Art. 129. O Conselheiro efetivo que faltar a duas reuniões sucessivas, sem justiﬁcativa por escrito, deverá ser
substituído por seu suplente, mediante exoneração e convocação por escrito do Diretor.
Art. 130. As reuniões do Conselho de Escola deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início destas e
suas deliberações deverão constar de ata lavrada em livro próprio para esse ﬁm.
Art. 131.As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros
do Conselho ou em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer quórum.
Art. 132. As reuniões realizadas pelo Conselho de Escola serão registradas em livro próprio para este ﬁm como
previsto em resolução especíﬁca.
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Art. 133.A Comissão Própria de avaliação, CPA, é um colegiado que visa coordenar o processo de avaliação
institucional da escola cuja organização, e funcionamento são deﬁnidos por resolução especíﬁca da Secretaria
Municipal de Educação.
Seção I
Da Composição da Comissão Própria de Avaliação
Art. 134. A CPA será constituída pelos seguintes representantes:
I - um representante da Equipe Gestora;
II - um representante da Equipe Docente;
III - um representante da Equipe de Monitores de Educação Infantil;
IV - um representante da Equipe de Apoio Escolar; e
V - um representante das famílias.
Parágrafo único. O papel de articulador da CPA deverá ser exercido por um membro da Equipe Gestora.
Seção II
Das Responsabilidades da Comissão Própria de Avaliação
Art. 135. São responsabilidades da Comissão Própria de Avaliação, CPA:
I - conduzir o processo de avaliação interna ou autoavaliação da escola;
II - sistematizar as informações obtidas no processo de avaliação interna para estabelecer a interlocução com as
ações desencadeadas por meio das políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação, SME;
III - desenvolver o processo de avaliação interna de tal modo que haja superação das experiências avaliativas
descontextualizadas e geradoras de comparações e competições entre os envolvidos;
IV - estimular a participação de todos os atores da unidade escolar nas diferentes etapas do processo de avaliação
interna;
V - incluir, corresponsabilizar e valorizar a comunidade escolar na análise dos dados coletados no processo de
avaliação interna;
VI - manter informada a comunidade escolar sobre o processo de avaliação interna, seus encaminhamentos e
resultados;
VII - identiﬁcar, no processo educativo, fragilidades e/ou potencialidades e propor estratégias para superação das
diﬁculdades observadas;
VIII - elaborar seu Plano de Trabalho, indicando as ações propostas para o monitoramento do Plano de Metas
deﬁnido pelos coletivos da escola e indicado no Projeto Pedagógico; e
IX - manter atualizados em livro próprio os registros das discussões, encaminhamentos propostos e atividades
realizadas pela comissão.
Parágrafo único. O Plano de Trabalho da Comissão Própria de Avaliação, CPA deve ser aprovado pelo Conselho
de Escola.
Seção III
Das Reuniões e Registros
Art. 136. As reuniões ordinárias da CPA têm periodicidade mensal, conforme resolução especíﬁca.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 137. O presente Regimento Escolar deve estar à disposição e ser cumprido por toda a comunidade escolar,
após publicado em Diário Oﬁcial do Município, DOM.
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Art. 138. A vigência mínima deste Regimento Escolar é de quatro anos, contados a partir da sua publicação no
DOM, ressalvados os casos em que houver mudança na legislação educacional.
Art. 139. Os casos omissos devem ser analisados e resolvidos pelo Diretor Educacional.
Art. 140. O presente Regimento Escolar, aprovado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação, entra em
vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2020.

PORTARIA NAED NOROESTE N°005, DE 13 DE MARÇO
DE 2020
O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação
Educativa Descentralizada da Região Noroeste, no uso das atribuições que lhe confere
o no inciso I, do Art. 6° da Resolução SME n° 04, de 03 de julho de 2018 e à vista do
Parecer Conclusivo da Comissão designada pela Portaria Naed Noroeste n° 03, de 20
de fevereiro de 2019, conforme consta no protocolado n° 2019/10/3307, e considerando as indicações contidas no processo SEI PMC n° 2020.00013378-34, RESOLVE:
Art. 1° Homologar, conforme anexo único, o Regimento Escolar Próprio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VANDIR JUSTINO DA COSTA DIAS, localizado na Rua João Ferreira Dias, s/n°, Loteamento Residencial Novo Mundo, CEP
13.058-432, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, abrangido pelo Sistema
Municipal de Ensino de Campinas.
Art. 2º O Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos, e deverá ser reelaborado mediante adendos ou alterações regimentais, quando as seguintes situações
assim o exigirem:
I - aperfeiçoamento do processo educativo e alteração na legislação educacional;
II - modiﬁcação na tipologia da escola; e
III - alteração de endereço.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos
a 1º de janeiro de 2020.
Campinas, 13 de março de 2020

CHARLES DURÃES LEITE
Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação
ANEXO ÚNICO
REGIMENTO ESCOLAR PRÓPRIO
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VANDIR JUSTINO DA COSTA DIAS
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
Art. 1º O presente regimento escolar próprio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VANDIR JUSTINO DA
COSTA DIAS, localizado na Rua João Ferreira Dias, s/n°, Loteamento Residencial Novo Mundo, CEP 13.058-432,
no Município de Campinas, Estado de São Paulo, jurisdicionado à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura
Municipal de Campinas, regulamenta a organização pedagógico administrativa da escola.
§ 1° O Centro de Educação Infantil está instituído pelos seguintes atos:
I - criado pelo Decreto nº 17.308, de 07 de abril de 2011, que cria o Centro de Educação Infantil “Nave Mãe”
construído no residencial Novo Mundo, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;
II - autorizado a funcionar pela Portaria SME n° 18, de 10 de março de 2020, que autoriza o funcionamento dos
Centros de Educação Infantil, CEIs, dos Núcleos de Ação Educativa Descentralizada, Naeds, da Rede Municipal de
Ensino de Campinas para o atendimento de crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade.
§ 2°Para ﬁns deste Regimento Escolar, doravante a Unidade Educacional, Centro de Educação Infantil “NAVE-MÃE”, será denominado Escola.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO
Seção I
Da Educação Infantil
Art. 2º A Educação Infantil primeira etapa da educação básica, tem como ﬁnalidade o desenvolvimento integral
da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 3ºA Educação Infantil, é a fase que envolve crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade, considerada
a primeira etapa da educação básica sendo obrigatória a partir dos quatro anos de idade.
Art. 4º O ensino na escola é ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para acesso e permanência na escola;
II - gratuidade e laicidade do ensino público;
III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
IV -pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
V - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
VI - gestão democrática e participativa;
VII - valorização do proﬁssional da educação;
VIII - garantia de padrão de qualidade;
IX - valorização da experiência extraescolar;
X - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
XI - assegurar às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades ao participar das práticas
educativas;
XII - valorizar suas produções, individuais e coletivas;
XIII - promover a construção da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades, e na realização de cuidados
pessoais diários;
XIV - proporcionar às crianças oportunidades para ampliar as possibilidades de aprendizado e de compreensão
de mundo e de si próprias;
XV - valorizar o ato criador e a construção pelas crianças de respostas singulares, garantindo-lhes a participação
em diversiﬁcadas experiências;
XVI - possibilitar às crianças apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa sociedade.
Seção II
Da Educação Especial
Art. 5º A Educação Especial destina-se a incluir e apoiar, complementar, suplementar o atendimento de crianças
com deﬁciência.
§ 1º Considera-se educando público-alvo da Educação Especial toda e qualquer criança com deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
§ 2º A oferta de Educação Especial é dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a cinco anos
e onze meses, durante a Educação Infantil.
TÍTULO II
DA COMUNIDADE ESCOLAR
Art. 6º A comunidade escolar compreende os proﬁssionais da equipe educacional, os alunos e famílias ou responsáveis legais.
CAPÍTULO I
DA EQUIPE EDUCACIONAL
Art. 7ºA equipe educacional é formada pelos proﬁssionais que compõem as equipes: gestora, de docentes, de apoio
direto à criança e de apoio administrativo, em consonância com a legislação vigente.
Seção I
Da Equipe Gestora
Art. 8º A Equipe Gestora é composta pelo(a) Diretor(a) Educacional, Vice-diretor(a) Educacional e Coordenador(a)
Pedagógico(a), que atua de forma integrada na organização e na gestão escolar democrática.
Art. 9º O horário de trabalho diário dos proﬁssionais que compõem a Equipe Gestora, deﬁnido por legislação
vigente, deve prever o revezamento entre seus membros de forma a possibilitar o acompanhamento de entrada e
saída das crianças, visando à articulação da equipe e a qualidade do atendimento em todos os turnos.
Subseção I
Do(a) Diretor(a) Educacional
Art. 10. São atribuições do(a) Diretor(a) Educacional, além das previstas na legislação vigente:
I - responsabilizar-se pelo planejamento, elaboração, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;
II - responsabilizar-se pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme Resolução especíﬁca da Secretaria
Municipal de Educação, SME;
III - instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos diferentes colegiados da escola;
IV - planejar, junto aos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Educação, SME, espaço físico e condições
adequadas ao atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais;
V - assegurar a ﬁdedignidade e regularidade dos registros relativos à vida escolar dos alunos nos sistemas informatizados instituídos pela Secretaria Municipal de Educação, SME;
VI - responsabilizar-se pelo processo de atribuição de turmas na escola;
VII - deﬁnir e organizar, junto a cada integrante da equipe educacional, o respectivo horário e/ou escala de tra-
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balho;
VIII - vistar os registros escolares, incluindo o diário de classe dos professores;
IX - controlar o registro de frequência e encaminhamento do ponto mensal dos funcionários;
X - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro da escola;
XI - promover atividades que favoreçam a integração escola-família-comunidade, incentivando parcerias e encontros através de instituições auxiliares da escola;
XII - responsabilizar-se pela implementação da Avaliação Institucional na escola, com base na gestão democrática;
XIII - responsabilizar-se, junto a Secretaria Municipal de Educação, SME, pelo cumprimento das orientações
técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica;
XIV - informar, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação Escolar/CEASA, toda e qualquer necessidade
de alteração do cardápio, reprogramação ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios.
Art. 11. São direitos do(a) Diretor(a) Educacional, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II - ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter acesso às orientações e normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação - SME e do Conselho
Municipal de Educação, CME; e
VII - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 12. São deveres do(a) Diretor(a) Educacional, além dos estabelecidos pela legislação vigente:
I - participar da elaboração, da implementação e da avaliação do Projeto Pedagógico da escola, respeitadas as
especiﬁcidades do cargo;
II - propor ações que objetivem o aprimoramento da qualidade da educação, dos procedimentos de ensino, da
avaliação do processo pedagógico, da gestão e das relações de trabalho na escola;
III - manter e promover trabalho coletivo e cooperativo;
IV - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
V - viabilizar a igualdade de condições para o acesso e a permanência da criança na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades da cada criança;
VI - assegurar que no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas,
étnicas, de gênero e orientação sexual, ideologia, condição sociocultural, religiosas, entre outras;
VII - considerar as dimensões do educar e do cuidar em sua integralidade;
VIII - zelar pela integridade física, psíquica e moral das crianças;
IX - zelar pela frequência das crianças;
X - cumprir o calendário escolar;
XI - ser assíduo, comparecendo pontualmente à escola;
XII - comunicar, com antecedência, eventuais atrasos e faltas, sempre que possível;
XIII - zelar pelo sigilo de informações pessoais das crianças, docentes, funcionários e famílias;
XIV - manter atualizado o seu prontuário;
XV - notiﬁcar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima
do percentual permitido em lei;
XVI - assegurar o cumprimento dos dias letivos estabelecidos para cada turma de crianças;
XVII - viabilizar a participação de um dos integrantes da equipe educacional em ações e reuniões intersetoriais;
XVIII - comparecer às reuniões de trabalho estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, SME;
XIX - proceder à reposição de dias letivos, quando necessário, a ﬁm de cumprir o calendário escolar, resguardando
prioritariamente o direito da criança.
Subseção II
Do(a) Vice-Diretor(a)
Art. 13. São atribuições do(a) Vice-diretor(a), além das previstas na legislação vigente:
I - responsabilizar-se pelo planejamento, elaboração, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;
II - responsabilizar-se pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme Resolução especíﬁca da Secretaria
Municipal de Educação, SME;
III - instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos diferentes colegiados da escola;
IV - planejar, junto aos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Educação, SME, espaço físico e condições
adequadas ao atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais;
V - assegurar a ﬁdedignidade e regularidade dos registros relativos à vida escolar dos alunos nos sistemas informatizados instituídos pela Secretaria Municipal de Educação, SME;
VI - responsabilizar-se pelo processo de atribuição de turmas e aulas na escola;
VII - deﬁnir e organizar, junto a cada integrante da equipe educacional, o respectivo horário e/ou escala de trabalho.
Art. 14. São direitos do(a) Vice-diretor(a), além dos assegurados pela legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter acesso às orientações e normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação, SME e do Conselho
Municipal de Educação, CME;
VII - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 15. São deveres do(a) Vice-diretor(a), além dos estabelecidos pela legislação vigente:
I - participar da elaboração, da implementação e da avaliação do Projeto Pedagógico da escola, respeitadas as
especiﬁcidades do cargo;
II - propor ações que objetivem o aprimoramento da qualidade da educação, dos procedimentos de ensino, da
avaliação do processo pedagógico, da gestão e das relações de trabalho na escola;
III - manter e promover trabalho coletivo e cooperativo;
IV - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
V - viabilizar a igualdade de condições para o acesso e a permanência da criança na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades da cada criança;
VI - assegurar que no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas,
étnicas, de gênero e orientação sexual, ideologia, condição sociocultural, religiosas, entre outras;
VII - considerar as dimensões do educar e do cuidar em sua integralidade;
VIII - zelar pela integridade física, psíquica e moral das crianças;
IX - zelar pela frequência das crianças;
X - cumprir o calendário escolar;
XI - ser assíduo, comparecendo pontualmente à escola;
XII - comunicar, com antecedência, eventuais atrasos e faltas, sempre que possível;
XIII - zelar pelo sigilo de informações pessoais das crianças, docentes, funcionários e famílias;
XIV - manter atualizado o seu prontuário.
XV - notiﬁcar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima
do percentual permitido em lei;
XVI- assegurar o cumprimento dos dias letivos estabelecidos para cada turma de crianças;
XVII- viabilizar a participação de um dos integrantes da equipe educacional em ações e reuniões Intersetoriais;
XVIII - comparecer às reuniões de trabalho estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, SME;
XIX - proceder à reposição de dias letivos, quando necessário, a ﬁm de cumprir o calendário escolar, resguardando
prioritariamente o direito da criança.
Subseção III
Do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a)
Art. 16. São atribuições do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a), além das previstas na legislação vigente:
I - coordenar a elaboração, a sistematização, a implementação e a avaliação do Projeto Pedagógico da escola;
II - orientar e acompanhar o planejamento e a execução do trabalho educativo das Equipes Docente e de Agentes/
Monitores de Educação Infantil;
III - orientar e acompanhar o processo ensino aprendizagem;
IV - promover ações e projetos de incentivo à leitura;
V - coordenar ações para a aquisição de materiais pedagógicos;
VI - coordenar os processos de representação docente e discente para cada turma;
VII - construir, com os integrantes do corpo docente, estratégias pedagógicas de superação de todas as formas de
discriminação, preconceito e exclusão social;
VIII - orientar e acompanhar os registros e a prática pedagógica dos proﬁssionais da escola;
IX - orientar e acompanhar o professor de Educação Especial nas atividades desenvolvidas, de acordo com a
legislação vigente;
X - orientar, coordenar e acompanhar a avaliação processual das crianças;
XI - planejar, organizar e executar os tempos pedagógicos de formação continuada oferecidos aos docentes e aos
Agentes/Monitores de Educação Infantil;
XII - prestar atendimento aos pais no que se refere ao desenvolvimento da criança;
XIII - assistir o Diretor em sua área de atribuição.
Art. 17. São direitos do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a), além dos assegurados pela legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
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V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter acesso às orientações e normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação, SME e do Conselho
Municipal de Educação, CME;
VII - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 18. São deveres do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a), além dos estabelecidos pela legislação vigente:
I - coordenar a construção e subsidiar a implementação da proposta curricular da escola, considerando os documentos nacionais e municipais e as políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação, SME;
II - incentivar e planejar com os demais integrantes da equipe educacional o desenvolvimento de atividades nos
diferentes ambientes escolares;
III - identiﬁcar e propor ações formativas necessárias à implementação do Projeto Pedagógico, articuladas com a
política de formação da Secretaria Municipal de Educação, SME;
IV - participar das reuniões de trabalho com os coordenadores pedagógicos;
V - acompanhar sistematicamente o processo ensino aprendizagem visando à sua qualidade;
VI - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus ﬁlhos ou responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
VII - garantir, na Educação Infantil, espaços e tempos para que a criança viva plenamente sua infância;
VIII zelar pelo cumprimento do plano de ensino de cada docente;
IX - promover grupos de estudos e de trabalho com o objetivo de propor alternativas para melhor atender aos
problemas de natureza pedagógica e para o aperfeiçoamento das práxis pedagógicas dos proﬁssionais da escola.
Seção II
Da Equipe Docente
Art. 19. A Equipe Docente é composta por professore(a)s devidamente habilitado(a)s e pelo(a) professor(a) de
Educação Especial.
Subseção I
Do(a)s Professore(a)s
Art. 20. São atribuições do(a)s Professore(a)s, além das previstas na legislação vigente:
I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo;
II - responsabilizar-se pela qualidade do ensino;
III - zelar pela permanência da criança na escola;
IV - desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Pedagógico da escola;
V - elaborar registros das atividades e dos projetos desenvolvidos no processo ensino aprendizagem;
VI - avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico;
VII - utilizar os recursos didáticos e pedagógicos da escola no processo ensino aprendizagem;
VIII - conhecer o acervo da biblioteca escolar, a ﬁm de desenvolver ações e projetos de incentivo à leitura;
IX - responsabilizar-se pelo registro da frequência da criança, comunicando qualquer irregularidade à equipe
gestora;
X - manter atualizados os diários de classe e os demais registros inerentes ao processo educativo e ao exercício
docente, deixando-os disponíveis na escola;
XI - zelar pelo ambiente físico, pelo uso adequado e pela conservação dos materiais e equipamentos sob a sua
responsabilidade;
XII - planejar, desenvolver e avaliar com os demais membros da equipe educacional o trabalho pedagógico com
as crianças público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva.
Art. 21. São direitos do(a)s Professore(a)s, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II - ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurado a preservação da sua imagem;
VII - ter assegurada a oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e especialização proﬁssional;
VIII - participar do processo de planejamento, execução das atividades escolares.
Art. 22. São deveres do(a)s Professore(a)s, além dos estabelecidos pela legislação vigente:
I - participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por forças de suas funções;
II - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eﬁciência,
zelo e presteza;
III - respeitar a criança como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eﬁcácia de seu aprendizado;
IV - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das crianças;
V - participar da elaboração da implementação e da avaliação do Projeto Pedagógico da escola;
VI - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e dos demais colegiados da escola, quando membro ou
representante;
VII - atender adequadamente as crianças público-alvo da Educação Especial;
VIII - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente;
IX - apropriar-se dos seguintes recursos para a execução do trabalho docente: a observação, o planejamento, o
desenvolvimento do processo de aprendizagem, o registro e a avaliação.
Subseção II
Do Professor de Educação Especial
Art. 23. São atribuições do(a) Professor(a) de Educação Especial, além das previstas pela legislação vigente:
I - elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades especíﬁcas das crianças público-alvo da educação especial;
II - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos
de acessibilidade;
III - orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pela criança;
IV - estabelecer articulação com os professores da sala de aula visando à disponibilização dos recursos pedagógicos;
V - promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços setoriais da saúde, da
assistência social, entre outros;
VI - acompanhar a criança na sala de aula e demais espaços educacionais em conjunto com o professor regente, de
acordo com horário estabelecido pela equipe gestora;
VII - colaborar com a formação continuada da equipe educacional da escola;
VIII - participar de reuniões mensais de orientação com os proﬁssionais da Educação Especial da Secretaria
Municipal de Educação, SME.
Art. 24. São direitos do(a) Professor(a) de Educação Especial, além dos assegurados pela legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II - ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurado a preservação da sua imagem.
VII - ter assegurada a oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e especialização proﬁssional;
VIII - participar do processo de planejamento, execução das atividades escolares.
Art. 25. São deveres do(a) Professor(a) de Educação Especial, além dos estabelecidos pela legislação vigente:
I - participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por forças de suas funções;
II - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eﬁciência,
zelo e presteza;
III - respeitar a criança como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eﬁcácia de seu aprendizado;
IV - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das crianças;
V - participar da elaboração da implementação e da avaliação do Projeto Pedagógico da escola;
VI - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e dos demais colegiados da escola, quando membro ou
representante;
VII - atender adequadamente as crianças público-alvo da Educação Especial;
VIII - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente;
IX - apropriar-se dos seguintes recursos para a execução do trabalho docente: a observação, o planejamento, o
desenvolvimento do processo de aprendizagem, o registro e a avaliação.
Seção III
Da Equipe de Apoio Direto às crianças
Art. 26. A equipe de apoio direto à criança é composta pelos Agentes/Monitores de Educação Infantil e pelos
Cuidadores.
Subseção I
Do(a)s Agentes/Monitores de Educação Infantil
Art. 27. São atribuições do(a)s Agentes/Monitores de Educação Infantil, além das previstas na legislação vigente:
I - promover a educação em sua integralidade entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo;
II - planejar, desenvolver, registrar e avaliar, em conjunto com a equipe docente o seu trabalho de acordo com o
projeto pedagógico, de forma integrada com os demais proﬁssionais da escola, visando o desenvolvimento integral
da criança;
III - organizar espaços e tempos das atividades pedagógicas, de forma integrada com os demais proﬁssionais da
turma;
IV - zelar pela conservação e higienização dos materiais de uso da criança;
V - receber as crianças na escola, dentro de um ambiente acolhedor;
VI - promover adaptação das crianças que estão ingressando na escola;
VII - realizar atividades lúdicas e dirigidas, que proporcionem o desenvolvimento integral da criança, visando
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potencializar aspectos corporais, afetivos, emocionais, estéticos e éticos;
VIII - conceber o brincar como importante meio do processo de desenvolvimento, de ensino e de aprendizagem;
IX - acompanhar as crianças em suas atividades educacionais como passeios, visitas e festas.
Art. 28. São direitos do(a)s Agentes/Monitores de Educação Infantil, além dos assegurados na legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II- ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 29. São deveres do(a)s Agentes/Monitores de Educação Infantil, além dos estabelecidos pela legislação vigente:
I - participar da elaboração, da implementação e da avaliação do Projeto Pedagógico da escola respeitadas as
especiﬁcidades do cargo;
II - ser assíduo e comparecer pontualmente à escola;
III - estudar e buscar informações necessárias para o trabalho que desenvolve;
IV - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente;
V - manter e promover trabalho coletivo e cooperativo;
VI - viabilizar a igualdade de condições para o acesso e a permanência da criança na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada criança.
Subseção II
Do(a)s Cuidador (a)s
Art. 30. São atribuições do(a) Cuidador(a), além das previstas na legislação vigente:
I - recepcionar o aluno quando da sua chegada à escola, auxiliando-o na locomoção e no transporte de materiais e
objetos pessoais, acompanhando-o;
II - acompanhar o aluno, ao término da aula, até o local onde será entregue à pessoa por ele responsável, não estando liberado de suas obrigações enquanto não transferir a responsabilidade pelos cuidados do aluno a essa pessoa;
III - garantir o acesso, o deslocamento e a movimentação do aluno em todo o ambiente escolar para a realização
das atividades internas e externas à sala de aula;
IV - executar o apoio necessário nos momentos de alimentação, higiene bucal, uso do sanitário, higiene íntima,
troca de fraldas e vestuário;
V - executar, com segurança, as manobras posturais, de transferência e locomoção, conforme conhecimentos
necessários ao desempenho da função;
VI - realizar assepsias especíﬁcas de sonda e de traqueostomia, de acordo com as orientações dos técnicos responsáveis;
VII - acompanhar o aluno em aulas e/ou atividades extras, constantes em calendário escolar, que não se insiram
no período escolar regular;
VIII - utilizar e realizar os procedimentos de higienização dos equipamentos e utensílios habitualmente utilizados
pelo aluno para alimentação e higiene;
IX- zelar pela higiene dos materiais de procedimentos especíﬁcos para o asseio do aluno;
X- fazer o registro de ocorrência, quando necessário, conforme orientação dos responsáveis pela escola;
XI - auxiliar o aluno, parcial ou totalmente, nas atividades de manipulação de objetos, de escrita e/ou digitação
(quando os recursos das ajudas técnicas não estiverem adaptados ou não forem suﬁcientes para a independência
do aluno), no uso de pranchas de comunicação e na orientação espacial em todas as atividades, inclusive nas
brincadeiras;
XII - atuar fora da sala de aula e no interior da sala de aula, como facilitador na execução das atividades escolares,
atentando para a não interferência no trabalho pedagógico e no desenvolvimento da autonomia dos alunos;
XIII - participar das reuniões de planejamento e orientação no âmbito escolar, socializando os procedimentos para
o desenvolvimento do aluno.
Art. 31. São direitos do(a)s Cuidador (a)s, além dos assegurados na legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II - ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 32. São deveres do(a)s Cuidador (a)s, além dos estabelecidos pela legislação vigente:
I - desempenhar suas funções com zelo, de forma a não colocar em risco a saúde e o bem-estar do aluno;
II - comunicar aos responsáveis pela escola, quando necessário, as ocorrências relacionadas ao aluno ;
III - comunicar antecipadamente ausências e possíveis faltas;
IV - adequar-se ao ambiente educacional, exercendo sua função de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo
Projeto Pedagógico da escola e a orientação da equipe gestora da escola;
V - respeitar o espaço do professor da turma como planejador, orientador e realizador de todas as atividades
pedagógicas;
VI - utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI), seguindo as normas de segurança e legislação vigente;
VII - atender a toda criança que dele necessitar, tanto no período de aula quanto no contra turno.
Seção IV
Da Equipe de Apoio Administrativo
Art. 33. A Equipe de Apoio Administrativo é composta por:
I - Assistente Administrativo e ou Auxiliar Administrativo I/II;
II - Cozinheira (o);
III - Auxiliar/Ajudante de Cozinha;
IV - Porteiro(a)/Guarda/Zelador(a);
V - Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais.
Subseção I
Do(a) Auxiliar Administrativo I
Art. 34. São atribuições do(a) Auxiliar Administrativo I, além das previstas na legislação vigente:
I - responsabilizar-se pelas tarefas decorrentes dos encargos da secretaria da escola;
II - receber, redigir e expedir a correspondência pertinente à secretaria;
III - organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, resoluções, instruções normativas, ordens de serviço,
ofícios e demais documentos pertinentes à secretaria;
IV - efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes ao cadastro, à matrícula e à transferência da
criança;
V - elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades competentes,
sob a orientação da equipe gestora;
VI - encaminhar à equipe gestora, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados;
VII - organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a permitir, em qualquer
época, a veriﬁcação da identidade e da regularidade da vida escolar da criança e da autenticidade dos documentos
escolares, obedecidas as normas estabelecidas para a gestão de documentos;
VIII - manter atualizados os registros escolares das crianças no sistema informatizado;
IX- organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oﬁciais da vida legal da escola, referentes à sua estrutura
e funcionamento;
X - organizar o ponto de funcionários;
XI - manter atualizadas as correspondências impressas e eletrônicas encaminhadas e recebidas pela escola;
XII - conferir e/ou registrar bem “patrimonial”, materiais e equipamentos recebidos, pertinentes à secretaria;
XIII - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra na secretaria da escola;
XIV - manter atualizados os prontuários das crianças.
Art. 35. São direitos do(a) Auxiliar Administrativo I, além dos assegurados na legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II - ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 36. São deveres do(a) Auxiliar Administrativo I, além dos estabelecidos pela legislação vigente:
I - atender à comunidade escolar, na área de sua competência, prestando informações e orientações sobre a organização e o funcionamento da escola;
II - zelar pelo uso adequado e pela conservação dos materiais e equipamentos da secretaria;
III - controlar o estoque de materiais e equipamentos da secretaria;
IV- comunicar imediatamente à Equipe Gestora toda irregularidade que ocorra na secretaria da escola.
Subseção II
Do(a) Auxiliar Administrativo II
Art. 37. São atribuições do(a) Auxiliar Administrativo II, além das previstas na legislação vigente:
I - elaboração e composição da documentação para Prestação de contas trimestral da escola;
II - fazer compras de benefícios como: vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação dos funcionários da
escola;
III - validar a prestação de contas;
IV - realizar o recebimento, controle e arquivamento de documentos nos processos admissionais e de demissão
da equipe de funcionários;
V - fazer análise e fechamento de folha de pagamento e os demais processos que envolvam o trabalho de Departamento de Pessoal da escola.
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Art. 38. São direitos do(a) Auxiliar Administrativo II, além dos assegurados na legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II - ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 39. São deveres do(a) Auxiliar Administrativo II, além dos estabelecidos na legislação vigente:
I - executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, ﬁnanças e logística;
II - fazer atendimentos na secretaria da escola;
III - comunicar à Equipe Gestora sobre a ﬁnalização da prestação de contas no sistema eletrônico da Prefeitura
Municipal de Campinas, PMC.
Subseção III
Do(a) Cozinheiro(a)
Art. 40. São atribuições do(a) Cozinheiro(a), além das previstas na legislação vigente:
I - coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições;
II - seguir as orientações fornecidas, pelo proﬁssional responsável quanto ao cardápio, coleta de amostras e degustação;
III - selecionar, preparar lanches e refeições das crianças, de acordo com o cardápio do dia e conforme os gêneros
alimentícios disponíveis, observando padrões de qualidade nutricional;
IV - servir as refeições, de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico, observando os cuidados básicos de
higiene e de segurança;
V - zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações, equipamentos e utensílios, cumprindo as normas estabelecidas na legislação sanitária em vigor;
VI - zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas;
VII - respeitar as normas de recebimento, armazenamento, congelamento, cocção, refrigeração, distribuição,
amostra e sobras de alimentos.
Art. 41. São direitos do(a) Cozinheiro(a), além dos assegurados na legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II - ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 42. São deveres do(a) Cozinheiro(a), além dos estabelecidos na legislação vigente:
I - utilizar uniforme completo, bem conservado e limpo;
II - trocar diariamente o uniforme nas dependências internas da escola;
III - zelar pela higiene física do proﬁssional e do ambiente, sendo eles cozinha e despensa;
IV - respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação, manipulação de gêneros
alimentícios e de refrigeração;
V - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação alimentar;
VI - servir as refeições no horário indicado pela direção da escola;
VII - dar destino adequado ao lixo produzido;
VIII - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente;
IX - comunicar imediatamente à Equipe Gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da cozinha, da
despensa e do refeitório.
Subseção IV
Do(a) Auxiliar/Ajudante de Cozinha
Art. 43. São atribuições do(a) Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além das previstas na legislação vigente:
I - auxiliar a(o) cozinheira(o) no preparo e processamento de alimentos e na montagem dos pratos;
II - lavar, descascar, cortar e ralar os alimentos sob a orientação da cozinheira e nutricionista;
III - servir as refeições, de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico;
IV - zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações e utensílios, cumprindo as normas estabelecidas na
legislação sanitária em vigor;
V - zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas;
VI - manter limpo o refeitório e dar destino adequado ao lixo produzido na cozinha;
VII - zelar pela higiene física própria e do ambiente, sendo eles cozinha e despensa;
VIII - zelar pela higiene física do proﬁssional e do ambiente, sendo eles cozinha e despensa;
IX - respeitar as normas de recebimento, armazenamento, congelamento, cocção, refrigeração, distribuição, amostra e sobras de alimentos;
X - utilizar uniforme completo, bem conservado e limpo;
XI - trocar diariamente o uniforme nas dependências internas da escola;
XII - respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros
alimentícios e de refrigeração;
XIII - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação alimentar.
Art. 44. São direitos do(a) Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além dos assegurados na legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II - ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
V I- ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 45. São deveres do(a) Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além dos estabelecidos na legislação vigente:
I - utilizar uniforme completo, bem conservado e limpo;
II - trocar diariamente o uniforme nas dependências internas da escola;
III - zelar pela higiene física do proﬁssional e do ambiente, sendo eles cozinha e despensa;
IV - respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação, manipulação de gêneros
alimentícios e de refrigeração;
V - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação alimentar;
VI - servir as refeições no horário indicado pela direção da escola;
VII - manter limpa a cozinha e dar destino adequado ao lixo produzido;
VIII - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente.
Subseção V
Do(a) Porteiro(a)
Art. 46. São atribuições do(a) Porteiro(a), além das previstas na legislação vigente:
I - ﬁscalizar a guarda do patrimônio;
II - exercer a observação das instalações, percorrendo-as sistematicamente;
III - inspecionar as dependências para evitar incêndios, entradas de pessoas estranhas e outras anormalidades;
IV - controlar o ﬂuxo de pessoas, identiﬁcando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados;
V - acompanhar pessoas que visitam a escola e acompanhar os entregadores de mercadorias.
Art. 47. São direitos do(a) Porteiro(a), além dos assegurados na legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 48. São deveres do(a) Porteiro(a), além dos estabelecidos na legislação vigente:
I - responsabilizar-se pela abertura e pelo fechamento de todas as dependências da escola e pelo funcionamento
do alarme;
II - percorrer as diversas dependências para veriﬁcação das condições de segurança da escola;
III - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente;
IV - comunicar imediatamente à Equipe Gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da escola.
Subseção VI
Do(a) Servente de Limpeza
Art. 49. São atribuições do(a) Servente de Limpeza, além das previstas na legislação vigente:
I - higienizar o ambiente físico da escola e de suas instalações, cumprindo as normas estabelecidas na legislação
sanitária vigente;
II - utilizar o material de limpeza sem desperdícios e comunicar à equipe gestora, com antecedência, a necessidade
de reposição dos produtos;
III - coletar lixo de todos os ambientes da escola, dando-lhe o devido destino, conforme exigências sanitárias;
IV - lavar roupas de uso da escola;
V - comunicar imediatamente à Equipe Gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da escola.
Art. 50. São direitos do(a) Servente de Limpeza, além dos assegurados na legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II - ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
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IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 51. São deveres do(a) Servente de Limpeza, além dos estabelecidos na legislação vigente:
I - executar os trabalhos de limpeza em geral e manutenção das condições de higiene e conservação no ambiente
da escola;
II - manter limpo e organizado os espaços internos e externos, permitindo um ambiente limpo;
III - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente.
Subseção VII
Do (a) Auxiliar de Serviços Gerais
Art. 52. São atribuições do(a) Auxiliar de Serviços Gerais, além das previstas na legislação vigente:
I - auxiliar na realização de serviços em geral como recebimento, separação de materiais, atividades de limpeza,
copa e conservação de instalações.
II - cuidar da higiene das dependências e instalações, efetuando os trabalhos de limpeza, remoção dos resíduos,
para manter o edifício nas condições de asseio requeridas;
III - executar ou providenciar serviços de manutenção geral, trocando lâmpadas e fusíveis, efetuando pequenos
reparos, para assegurar as condições de funcionamento e segurança das instalações;
IV - zelar pelo cumprimento do regulamento interno da escola;
V - exercer a observação das instalações, percorrendo-as sistematicamente;
VI - inspecionar as dependências para evitar incêndios, entradas de pessoas estranhas e outras anormalidades;
VII - controlar o ﬂuxo de pessoas, identiﬁcando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados;
VIII - acompanhar pessoas e recebimento de mercadorias.
Art. 53. São direitos do(a) Auxiliar de Serviços Gerais, além dos assegurados na legislação vigente:
I - ser respeitado(a) e valorizado(a) na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de
suas funções;
II - ser respeitado(a) em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o funcionamento da escola;
VI - ter assegurada a preservação da sua imagem.
Art. 54. São deveres do(a) Auxiliar de Serviços Gerais, além dos estabelecidos na legislação vigente:
I - percorrer as diversas dependências para veriﬁcação das condições de segurança da escola;
II - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da escola.
III - manter a limpeza, manutenção e conservação de vidros, fachadas, paredes e toda área externa da escola;
IV - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, seguindo as normas de segurança e legislação vigente.
CAPÍTULO II
DA CRIANÇA
Art. 55. Constituem-se direitos da criança através de si ou através de seus pais ou responsáveis, além dos assegurados na legislação vigente:
I - ser respeitada em sua individualidade sem qualquer forma de discriminação;
II - receber a educação e o ensino que constituem as ?nalidades e os objetivos da escola, nos termos deste Regimento Escolar;
III - ter assegurados todos os direitos como pessoa humana;
IV - ser considerada e valorizada na sua individualidade sem comparações ou preferências;
V - ter assegurado o ensino de qualidade ministrado por proﬁssionais habilitados para o exercício de suas funções
e atualizados em suas áreas de conhecimento;
VI - usufruir de ambientes que possibilitem as aprendizagens;
VII - ter acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos;
VIII - ser ouvida em suas queixas ou reclamações;
IX - manifestar seus sentimentos, opiniões e pensamentos por meio de múltiplas linguagens;
X - receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência;
XI - ter reposição de dias letivos.
Art. 56. Constituem-se deveres da criança através de si ou através de seus pais ou responsáveis, além dos estabelecidos na legislação vigente:
I - participar de relações de cooperação no ambiente escolar;
II - cumprir regras e combinados de convivência entre seus pares;
III - cuidar de objetos de uso pessoal e coletivo;
IV - respeitar todas as pessoas independente de raça, cor, sexo e religião e classe social;
V - conhecer os valores da escola, família e sociedade;
VI - preservar os ambientes que são estruturados para uso coletivo.
CAPÍTULO III
DA FAMÍLIA E /OU RESPONSÁVEIS LEGAIS
Art. 57. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, reconhecida como entidade familiar formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
Art. 58. São direitos dos pais e responsáveis das crianças, devidamente matriculadas:
I - ter conhecimento do Projeto Pedagógico e das disposições contidas neste regimento escolar;
II - participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto pedagógico da escola;
III - ser respeitado na condição de família e de responsável legal pela criança;
IV - ser informado durante o ano letivo a respeito do trabalho educativo realizado na escola, da frequência e do
desenvolvimento da criança;
V - ter acesso ao calendário escolar e suas alterações;
VI - votar e ser votado representante do conselho de escola;
VII - requerer transferência da criança;
VIII - solicitar a equipe gestora, comprovante de comparecimento à unidade escolar se necessário;
IX - ser convocado para reuniões em horários que viabilizem a sua participação;
X - exigir que a unidade escolar cumpra a sua função social.
Art. 59. São deveres dos pais e responsáveis das crianças, devidamente matriculadas:
I - matricular e rematricular a criança na escola, providenciando documentação necessária;
II - oferecer condições para o comparecimento e permanência da criança na escola;
III - justiﬁcar atrasos e ausências da criança;
IV - zelar para que a criança traga diariamente os seus pertences à escola;
V - fornecer dados e documentos necessários para atualização do prontuário da criança;
VI - respeitar os horários estabelecidos pela escola para o bom desenvolvimento das atividades escolares;
VII - comparecer às reuniões entre famílias e educadores previstas em calendário escolar;
VIII - comparecer às reuniões do conselho de escola, quando integrante;
IX - respeitar todos os membros da equipe educacional, sem qualquer forma de discriminação;
X - cuidar para que seja mantida a regularidade do uso do uniforme escolar, pelas crianças;
XI - comunicar à equipe gestora problemas apresentados pela criança, que impliquem no acompanhamento pela
escola, especialmente os de saúde.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento de horário pela pessoa autorizada a buscar a criança no encerramento das atividades escolares, após esgotadas as tentativas de contato com a família, a equipe gestora da escola
deverá acionar o Conselho Tutelar.
CAPÍTULO IV
DAS PROIBIÇÕES
Art. 60. É vedado ao integrante da equipe educacional:
I - discriminar, usar de qualquer tipo de violência simbólica, agredir física e/ou verbalmente qualquer integrante
da comunidade escolar;
II - ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho;
III - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi conﬁado, exceto nos casos previstos em
lei;
IV - ausentar-se da escola sem prévia autorização da autoridade competente, exceto no exercício das atribuições
de seu cargo;
V - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material pertencente à escola.
Art. 61. É vedado à família e ao responsável legal:
I - tomar decisões individuais, no âmbito escolar, que prejudiquem o desenvolvimento escolar da criança pelo qual
é responsável ou de qualquer outra criança;
II - interferir no trabalho da escola entrando nos diferentes ambientes sem a permissão da autoridade competente;
III - retirar a criança da escola sem a devida permissão da autoridade competente;
IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material pertencente à escola;
V - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive à criança pelo qual é responsável, discriminando-a, usando de violência simbólica, agredindo-a ﬁsicamente e/ou verbalmente;
VI - divulgar, por qualquer meio, assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome da escola e de toda a
comunidade escolar, sem a prévia permissão da autoridade competente.
TÍTULO III
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
Art. 62. Na Educação Infantil a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança:
I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens por
meio da experienciação de diferentes linguagens e de novas tecnologias; e
II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à conﬁança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e
à interação com outras crianças e adultos.
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Art. 63.A Educação Infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades:
I - desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com conﬁança em suas
capacidades e percepção de suas limitações;
II - descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo
e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
III - estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
IV - estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e
pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;
V - observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante,
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;
VI - brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
VII - utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções
e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de signiﬁcados, enriquecendo cada vez mais sua
capacidade expressiva;
VIII - conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente
a elas e valorizando a diversidade.
Seção I
Da Proposta Pedagógica da Educação Infantil
Art. 64. A Proposta Pedagógica da Educação Infantil deve assegurar:
I - as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
II - a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes origens, culturas, classes sociais e
outras variáveis, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência na infância;
III - a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica,
étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;
IV - a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indissociável ao processo
educativo;
V - a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança;
VI - o reconhecimento das especiﬁcidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre as crianças da mesma idade e entre crianças de diferentes idades;
VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência
das turmas e à unidade escolar;
VIII - a acessibilidade aos espaços da escola, materiais, objetos, brinquedos e orientações para todas as crianças,
inclusive as com deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação;
IX - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes,
asiáticos, europeus e de outros países da América;
X - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as diferentes culturas, especialmente as africanas, afro-brasileiras e indígenas, bem como o combate ao racismo e toda forma de
discriminação;
XI - a dignidade da criança como pessoa e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e
negligência no interior da escola ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para as
instâncias competentes;
XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de
organização e a corresponsabilidade na educação das crianças; e
XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus saberes.
Art. 65. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como ﬁnalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.
Art. 66. A Educação Infantil deve considerar a criança como o centro do processo educativo, sujeito histórico e de
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
produzindo cultura.
CAPÍTULO II
DA PROPOSTA CURRICULAR
Art. 67. O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências
com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das diversidades e constituindo história de vida no âmbito das
ações educacionais.
Art. 68. As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:
I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e
formas de expressão corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em
meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais a partir de contextos signiﬁcativos que
recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráﬁcas, cinema, fotograﬁa,
teatro, literatura e dança;
V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e
cultural;
VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre
sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais
de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças,
etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de
sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza;
IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras; e
X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados às práticas sociais que ampliem as vivências das crianças
com o conhecimento e a cultura.
§ 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das crianças, famílias e
educadores.
§ 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser registrado continuamente em variadas formas e em diferentes suportes, e subsidiará a elaboração de relatórios individuais trimestrais
da trajetória educacional das crianças.
CAPÍTULO III
DO PROJETO PEDAGÓGICO
Art. 69. O Projeto Pedagógico constitui-se num instrumento de planejamento, elaborado pela comunidade escolar,
e deverá conter os pressupostos ﬁlosóﬁcos, a linha pedagógica e metodológica e as ações básicas a serem desenvolvidas pela escola.
Art. 70. O Projeto Pedagógico se constituirá em instrumento norteador do trabalho escolar, de conhecimento
público, construído e divulgado à comunidade escolar.
Art. 71. A Equipe Educacional é responsável pela elaboração, execução e avaliação coletiva do projeto pedagógico, em observância as normativas da Secretaria Municipal de Educação, SME e legislação educacional vigente.
Art. 72. O projeto deve estar em consonância com o programa de trabalho do termo de Referência Técnica de
acordo com edital de chamamento público.
Art. 73. O projeto pedagógico deverá ser consolidado na Plataforma Digital da Secretaria Municipal de Educação,
SME.
Art. 74. A escola deverá envolver a comunidade na elaboração do Projeto Pedagógico, para que esta se sinta integrada, responsável e compreenda que a unidade é um bem coletivo a serviço da comunidade.
CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 75. A Educação Especial é oferecida às crianças com deﬁciências, transtornos globais do desenvolvimento e
com altas habilidades/superdotação, como parte integrante da educação regular.
Art. 76. A Educação Especial tem como objetivo identiﬁcar as potencialidades e promover o desenvolvimento dos
alunos que apresentem deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
apoiando, complementando ou suplementando a sua formação escolar.
Art. 77. A escola, com o apoio das instâncias competentes da Secretaria Municipal de Educação - SME, deve
organizar a Educação Especial, mediante:
I - apoio às atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção;
II - acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos mobiliários, nos equipamentos e nos transportes;
III - ﬂexibilização e adaptação do currículo, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica;
IV - articulação das políticas públicas intersetoriais, em especial com os serviços de Saúde e de Assistência Social.
CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO
Art. 78. A avaliação na Educação infantil se caracteriza por ser reﬂexiva e dialógica, participativa, negociada e
democrática, possuindo caráter formativo.
Seção I
Da Avaliação Institucional
Art. 79. A avaliação Institucional Participativa da unidade escolar ocorrerá:
I - no âmbito interno da escola e denominar-se-á Avaliação Interna, Autoavaliação;
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II - no âmbito externo à escola e denominar-se-á Acompanhamento Externo, ﬁcando sob a responsabilidade do
NAED (Núcleo de Ação Educativa Descentralizado).
Art. 80. A Avaliação Interna é o processo pelo qual a escola constrói conhecimento sobre sua própria realidade
com a ﬁnalidade de planejar as ações destinadas ao aprimoramento institucional e à superação das diﬁculdades
identiﬁcadas nas dimensões política, pedagógica e administrativa, como uma tarefa de toda a comunidade escolar.
Art. 81. A avaliação interna, processo a ser organizado pela escola e a avaliação externa, pelos órgãos governamentais terão por objetivo permitir o acompanhamento:
I - sistemático e contínuo do processo de ensino e aprendizagem, de acordo com os objetivos propostos;
II - do desempenho da direção, professores, crianças e demais funcionários nos diferentes momentos do processo
educacional;
III - da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades propostas pela escola;
IV - da sequência e da reformulação do planejamento curricular.
Art. 82. A avaliação institucional poderá ser realizada anualmente ou em períodos intervalares, através de procedimentos internos e externos, objetivando a observação, análise, orientação e correção, quando for o caso, dos
procedimentos didáticos, pedagógicos e administrativos da escola.
Art. 83. Os objetivos e procedimentos para a avaliação interna serão deﬁnidos pelo Conselho Escolar e explicitados no Projeto Pedagógico.
Art. 84. A avaliação externa poderá ser realizada pelos diferentes níveis da administração de forma contínua e
sistemática e em momentos especíﬁcos.
Art. 85. Os resultados de diferentes avaliações institucionais serão consubstanciados em relatórios, a serem divulgados à comunidade e apreciados pela escola para subsidiar o Projeto Pedagógico e nortear os momentos de
planejamento e replanejamento da escola seguindo resolução especíﬁca.
Seção II
Da Avaliação do Percurso Formativo da Criança
Art. 86. A avaliação ocorrerá mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamenta.
Art. 87. A avaliação da trajetória educacional da criança será elaborada na forma de relatório individual trimestral,
em consonância com as diretrizes curriculares da Educação Infantil vigentes e deverá ser disponibilizado às famílias pelos professores nas reuniões periódicas.
Art. 88. Na unidade escolar, os relatórios trimestrais serão adotados para todas as crianças da Educação Infantil
como forma de registro individual de avaliação da trajetória educacional e deverão:
I - ser redigidos na forma narrativa, pelos professores;
II - articularem-se entre si, de modo que cada novo relatório considere e dialogue com o(s) anterior (es), revelando
a trajetória educacional da criança como processo contínuo;
III - explicitar as vivências da criança na relação com as diretrizes curriculares da educação municipal e com o
planejamento dinâmico e ﬂexível, que dá materialidade ao currículo desenvolvido com a criança;
IV - considerar os planejamentos e replanejamentos elaborados pelos educadores para e com os agrupamentos e
grupos especíﬁcos de crianças;
V - ser inserido no Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Educação - SME; e
VI - compor subsídios para a elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico.
Parágrafo único. O relatório individual trimestral das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória comporá
a documentação a ser expedida na transferência da unidade escolar ou na transição da Educação Infantil para o
Ensino Fundamental.
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR
CAPÍTULO I
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 89. O funcionamento da escola é obrigatoriamente no período diurno, em tempo integral ou parcial e cumpre
as seguintes regras:
I - garantia de carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de
efetivo trabalho escolar;
II - período integral, das 7h às 18h;
III - manhã, das 7h às 11h;
IV - tarde, das 13h às 17 h.
Parágrafo único. Considera-se tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias e tempo
parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas diárias.
CAPÍTULO II
CRITÉRIOS DE ENTURMAÇÃO
Art. 90. Anualmente a Secretaria Municipal de Educação, SME publica resolução especíﬁca na qual deﬁne as datas
de nascimento das crianças para enturmação de cada uma delas nos agrupamentos.
Art. 91. A enturmação das crianças deve considerar a efetiva presença de crianças com idades variadas, conforme a
faixa etária que compõe cada agrupamento, promovendo a heterogeneidade de idades e características das crianças
conforme indicado nos documentos curriculares.
Parágrafo único. Outras formas de organização dos agrupamentos I, II e III poderão ser indicadas mediante demandas especíﬁcas autorizadas pelos representantes regionais após análise de viabilidade com a Coordenadoria
de Educação Básica, CEB.
Seção I
Da Nomenclatura e Organização das Turmas
Art. 92. A organização das turmas e agrupamentos deverá ser de acordo com a resolução especíﬁca da Secretaria
Municipal de Educação, SME publicada anualmente no Diário Oﬁcial Municipal e obedecerá os seguintes critérios:
I - Agrupamento I, AGI, em período integral;
II - Agrupamento II, AGII, em período integral;
III - Agrupamento III, AGIII, em período parcial.
Art. 93. A criança com seis anos completos até o dia trinta e um de março do ano corrente será demanda para o
ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental.
CAPÍTULO III
DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 94. O calendário escolar deve ser elaborado, coletivamente, pela equipe da escola, em consonância com o
Projeto Pedagógico, aprovado pelo Conselho de Escola e homologado pelo representante regional do Núcleo de
Ação Educativa Descentralizado, NAED.
Art. 95. O calendário escolar deve atender ao disposto em Resolução especíﬁca da Secretaria Municipal de Educação, SME, garantindo a carga horária anual de oitocentas horas, distribuídas por no mínimo duzentos dias letivos.
Art. 96. O dia letivo é caracterizado pelo conjunto de atividades pedagógicas, desenvolvidas em sala de aula e
em outros espaços educativos, com frequência exigível da criança e efetiva orientação, presença e participação de
professores habilitados.
Art. 97. A reposição de dias letivos decorrentes de suspensão de atividades escolares por motivos não previstos,
deverá ser planejada em consonância com o projeto pedagógico homologado e nos termos da resolução especíﬁca
da Secretaria Municipal de Educação, SME.
CAPÍTULO IV
DO CADASTRO, DA MATRÍCULA E DA TRANSFERÊNCIA
Seção I
Do cadastro
Art. 98. O cadastro de demanda para a escola deve ser realizado obedecendo aos critérios estabelecidos em Resolução especíﬁca da Secretaria Municipal de Educação, SME.
Art. 99. O cadastro deve ser realizado presencialmente, pelo responsável legal interessado em vaga na escola.
Art. 100. O cadastro abrangerá as crianças de zero até cinco anos e onze meses de idade e se realizará em dois
períodos:
I - cadastro de demanda inicial;
II - cadastro contínuo.
Art. 101. No ato do cadastramento da criança o interessado deve apresentar a seguinte documentação original:
I - certidão de nascimento ou documento de identidade, RG, da criança;
II - cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;
III - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
IV - comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente conta de água;
V - o cartão Bolsa Família do responsável legal, com o Número de Identiﬁcação Social, NIS, para os beneﬁciários
do programa Bolsa Família;
VI - laudo ou cartão acessibilidade para a criança e/ou responsável legal público-alvo da educação especial.
Seção II
Da matrícula
Art. 102. Matrícula é o ato realizado presencialmente, pelo responsável legal pela criança, nos termos de Resolução especíﬁca da SME e mediante:
I - cadastramento da criança;
II - apresentação dos seguintes documentos comprobatórios:
a) certidão de nascimento;
b) cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;
c) comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
d) comprovante de residência no Município de Campinas;
e) caderneta de vacinação atualizada;
f) número de Identiﬁcação Social, NIS, apenas para os beneﬁciários do Programa Bolsa Família; e
g) laudo, ou Cartão Acessibilidade para a criança e/ou responsável legal público-alvo da Educação Especial;
III - assinatura de ﬁcha de matrícula; e
IV - inserção dos dados, pela direção da escola, no Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Educação,
SME.
Parágrafo único. Para efetivação da matrícula deverão ser apresentados os originais e as cópias dos documentos
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exigidos.
Seção III
Da transferência
Art. 103. A transferência em qualquer época do ano letivo, só ocorre para a criança na faixa etária do Agrupamento
III, matrícula facultativa e obrigatória, nos termos de Resolução especíﬁca da Secretaria Municipal de Educação,
SME, da seguinte forma:
I - Entre os Centros de Educação Infantis da Rede Municipal de Educação de Campinas no Sistema Informatizado
da Secretaria Municipal de Educação, SME;
II - Entre os Centros de Educação Infantis da Rede Municipal de Educação de Campinas e escolas privadas de
Educação Infantil de instituições colaboradoras com a SME, no Sistema Informatizado da Secretaria Municipal
de Educação, SME;
III - Entre os Centros de Educação Infantis da Rede Municipal de Educação de Campinas e escolas privadas
do Sistema Municipal de Ensino de Campinas, ou escolas públicas e privadas de outros sistemas educacionais,
mediante:
a) requerimento de transferência assinado pelo responsável legal;
b) apresentação, pelo responsável legal, de declaração de vaga emitida pela escola que efetivará a matrícula ou
assinatura de termo de ciência sobre a necessidade de matrícula imediata em outra escola;
c) emissão de declaração de transferência, pela direção da escola;
d) emissão do histórico escolar no prazo máximo de quinze dias.
Art. 104. Para todas as crianças transferidas durante o ano letivo e que frequentaram, no mínimo, dois terços do
trimestre em que foi solicitada a transferência, o relatório individual deverá ser elaborado e inserido no Sistema
Informatizado da Secretaria Municipal de Educação, SME.
Parágrafo único. A criança pode permanecer matriculada na escola de origem enquanto aguarda a transferência
para outro Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, desde que respeitado o disposto para a
frequência em resolução especíﬁca.
CAPÍTULO V
DA FREQUÊNCIA
Art. 105. A frequência da criança é controlada diariamente pelo professor, registrada no diário de classe e inserida
no Sistema Informatizado da SME.
Art. 106. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência da faixa etária de matricula obrigatória, a
direção da escola deverá:
I - comunicar por escrito, no ato da matrícula e ciência do responsável legal pela criança, a obrigatoriedade do
percentual mínimo de frequência;
II - comunicar ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco dias consecutivos devem ser
devidamente justiﬁcadas por documentação;
III - convocar o responsável legal pela criança para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência
sem justiﬁcativa;
IV - notiﬁcar, por meio de documento protocolizado, o Conselho Tutelar após esgotadas as ações indicadas nos
incisos anteriores decorridos quinze dias consecutivos de ausências injustiﬁcadas; e
V - notiﬁcar ao Conselho Tutelar, os casos em que a infrequência atingir o percentual permitido em lei.
Art. 107. A frequência das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória, matriculadas no Agrupamento III,
deverá ser igual ou superior a 60% do total da carga horária.
Art. 108. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência das crianças matriculadas nos Agrupamentos I,
II e as de matrícula facultativa no Agrupamento III, a direção da unidade escolar deverá:
I- comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco
dias consecutivos devem ser devidamente justiﬁcadas por documentação;
II- convocar o responsável legal para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência sem justiﬁcativa; e
III- cancelar a matrícula da criança, esgotada as tentativas de contato, decorridos quinze dias consecutivos de
ausências injustiﬁcadas.
Art. 109. Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio mediante justiﬁcativa do responsável legal.
Parágrafo único. Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola.
CAPÍTULO VI
DA ALIMENTAÇÃO
Art. 110. A escola participará do Programa de Alimentação Escolar destinado, exclusivamente, às crianças, sendo
fornecido por meio de convênio ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas - PMC e empresas terceirizadas,
em conformidade com o programa Municipal de Alimentação Escolar.
Art. 111. A alimentação será preparada e servida pelos proﬁssionais da escola, seguindo orientação do Manual
de Boas Práticas do ano vigente e cumprindo as normas e procedimentos estabelecidos pela Vigilância Sanitária.
Art. 112. O cardápio é elaborado semanalmente e orientando por nutricionista responsável quanto aos intervalos
de refeições para cada agrupamento, respeitando a faixa etária de cada criança.
CAPÍTULO VII
DA DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR
Seção I
Do Prontuário das Crianças
Art. 113. Compete à escola manter o prontuário da criança atualizado, constando os seguintes documentos:
I - ﬁcha de matrícula;
II - cópia da certidão de nascimento;
III - cópia da carteira de vacinação atualizada;
IV - cópia do comprovante de endereço e telefones de contato atualizados;
V - autorização de uso de imagem;
VI - cópia do RG e CPF dos pais e/ou responsáveis legais;
VII - cópia de atestados e laudos médicos;
VIII - termo de ciência referente a frequência da criança na escola;
IX - autorização para terceiros retirar a criança da unidade escolar;
X - cópia do comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
XI - foto 3x4, de identiﬁcação da criança;
XII - relatórios individuais trimestrais;
XIII - histórico Escolar;
XIV - requerimento e declaração de transferência, quando for o caso.
Seção II
Do Prontuário dos Profissionais
Art. 114. Compete à escola manter o prontuário dos proﬁssionais atualizados, constando os seguintes documentos:
I - ﬁcha de registro de empregados;
II - cópia carteira proﬁssional;
III - cópia simples do RG, CPF, título de eleitor, cartão do PIS;
IV - cópia do certiﬁcado de reservista;
V - endereço domiciliar e telefones para contato atualizados;
VI - certidão nascimento ou casamento;
VII - certidão de nascimento dos ﬁlhos, até 21 anos;
VIII - cópia simples do CPF do cônjuge e dos ﬁlhos, até 21 anos;
IX - cópia da carteira de vacinação dos ﬁlhos, com menos de 14 anos;
X - declaração de matrícula escolar dos ﬁlhos, com menos de 14 anos;
XI - cópia de vale de transporte, caso seja necessário;
XII - atestado de saúde ocupacional;
XIII - cópia do histórico escolar, diploma de graduação superior reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC
e/ou declaração de matrícula, caso esteja cursando;
XIV - foto 3X4 recente;
XV - cópia do diploma de especialização para os cargos e/ou funções que exigem essa formação;
XVI - atestado médico;
XVII - ﬁcha de entrega de Equipamento de Proteção Individual, EPI.
Seção III
Dos Livros de Registro
Art. 115. São considerados documentos oﬁciais da escola os seguintes livros de registros:
I - reuniões de famílias e/ou responsáveis legais;
II - reuniões do Conselho de Escola;
III - termo de visita/registro do acompanhamento do supervisor educacional;
IV - registro de ocorrências com as crianças;
V - registro de ocorrência com funcionários;
VI - reuniões de equipe gestora;
VII - reuniões de tempos pedagógicos coletivos;
VIII - reuniões pedagógicas com Agentes/Monitores de Educação Infantil;
IX - livro de comunicados/bilhetes aos pais ou responsáveis;
X - comunicados internos;
XI - bens patrimoniais;
XII - eliminação de documentos;
XIII - protocolos;
XIV - ocorrências;
XV - atribuições de sala.
TÍTULO V
DOS COLEGIADOS
Art. 116. Os colegiados são órgãos representativos da comunidade escolar, de natureza consultiva, deliberativa,
ﬁscalizadora e mobilizadora e compreendem:
I - Conselho de Escola; e
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II - Comissão Própria de Avaliação, CPA.
CAPÍTULO I
DO CONSELHO DE ESCOLA
Art. 117. O Conselho de Escola, criado pela Lei municipal vigente é um colegiado de caráter deliberativo.
Seção I
Da Composição e da Eleição do Conselho de Escola
Art. 118. A composição do Conselho de Escola obedece a seguinte proporcionalidade:
I - 15% de docentes e ou especialistas;
II - 35% dos demais funcionários;
III - 50% de pais de alunos.
Art. 119. O Conselho de Escola é eleito anualmente conforme calendário estabelecido em resolução especíﬁca da
Secretaria Municipal de Educação, SME, com atas de eleição e reuniões registradas em livro próprio.
Art. 120. A autonomia do Conselho de Escola se exercerá nos limites da Legislação em vigor, das diretrizes de política educacional traçadas pela Secretaria Municipal de Educação, SME, e do compromisso com a democratização
das oportunidades de acesso e permanência na escola pública de todos que a ela têm direito.
Seção II
Das Responsabilidades do Conselho de Escola
Art. 121. O Conselho de Escola tem como objetivos:
I - garantir a democracia plena na gestão ﬁnanceira da escola, naquilo em que ela tem autonomia em relação à
receita e às despesas;
II - ser uma das instâncias da construção e do exercício da cidadania;
III - propiciar a mais ampla participação da comunidade no processo educacional, reconhecendo o seu direito e
o seu dever quanto a isso;
IV - contribuir para a qualidade do ensino ministrado na unidade;
V - integrar todos os segmentos da unidade na discussão pedagógica e metodológica;
VI - integrar a escola no contexto social, econômico, cultural em sua área de abrangência.
Seção III
Das Reuniões e Registros
Art. 122. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola terão periodicidade trimestral.
Art. 123. Os Conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões sem direito a voto, salvo quando
estiverem substituindo Conselheiro efetivo.
Art. 124. O Conselho de Escola poderá se reunir a qualquer época, em caráter extraordinário, mediante convocação
por escrito:
I - do Diretor da Escola;
II - de 1/3 dos Conselheiros efetivos, em requerimento dirigido ao Presidente, especiﬁcando o motivo da convocação;
Parágrafo único. A convocação por escrito, de que trata este artigo, deverá chegar individualmente a cada um
dos Conselheiros efetivos ou suplentes, no mínimo setenta e duas horas antes da reunião, que comprovará o seu
recebimento.
Art. 125. O Conselheiro efetivo que faltar a duas reuniões sucessivas, sem justiﬁcativa por escrito, deverá ser
substituído por seu suplente, mediante exoneração e convocação por escrito do Diretor.
Art. 126. As reuniões do Conselho de Escola deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início destas e
suas deliberações deverão constar de ata lavrada em livro próprio para esse ﬁm.
Art. 127. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros
do Conselho ou em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer quórum.
Art. 128. As reuniões realizadas pelo Conselho de Escola serão registradas em livro próprio para este ﬁm como
previsto em resolução especíﬁca
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Art. 129.A Comissão Própria de Avaliação, CPA, é um colegiado que visa coordenar o processo de avaliação institucional da escola cuja organização, e funcionamento são deﬁnidos por resolução especíﬁca da SME.
Seção I
Da Composição da Comissão Própria de Avaliação
Art. 130. A CPA será constituída por, no mínimo:
I - um representante da Equipe Gestora;
II - um representante da Equipe Docente;
III - um representante da Equipe de Agentes/Monitores de Educação Infantil;
IV - um representante da Equipe de Apoio Escolar; e
V - um representante das famílias.
Parágrafo único. O papel de articulador da CPA deve ser exercido por um membro da Equipe Gestora.
Seção II
Das Responsabilidades da Comissão Própria de Avaliação
Art. 131. São responsabilidades da CPA:
I - conduzir o processo de avaliação interna ou autoavaliação da escola;
II - sistematizar as informações obtidas no processo de avaliação interna para estabelecer a interlocução com as
ações desencadeadas por meio das políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação, SME;
III - desenvolver o processo de avaliação interna de tal modo que haja superação das experiências avaliativas
descontextualizadas e geradoras de comparações e competições entre os envolvidos;
IV - estimular a participação de todos os atores da unidade escolar nas diferentes etapas do processo de avaliação
interna;
V - incluir, corresponsabilizar e valorizar a comunidade escolar na análise dos dados coletados no processo de
avaliação interna;
VI - manter informada a comunidade escolar sobre o processo de avaliação interna, seus encaminhamentos e
resultados;
VII - identiﬁcar, no processo educativo, fragilidades e/ou potencialidades e propor estratégias para superação das
diﬁculdades observadas;
VIII - elaborar seu Plano de Trabalho, indicando as ações propostas para o monitoramento do Plano de Metas
deﬁnido pelos coletivos da escola e indicado no Projeto Pedagógico; e
IX - manter atualizados em livro próprio os registros das discussões, encaminhamentos propostos e atividades
realizadas pela comissão.
Parágrafo único. O Plano de Trabalho da CPA deve ser aprovado pelo Conselho de Escola.
Seção III
Das Reuniões e Registros
Art. 132. As reuniões ordinárias da CPA terão periodicidade mensal, conforme resolução especíﬁca.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 133. O presente Regimento Escolar deve estar à disposição e ser cumprido por toda a comunidade escolar,
após publicado em Diário Oﬁcial do Município, DOM.
Art. 134. A vigência mínima deste Regimento Escolar é de quatro anos, contados a partir da sua publicação no
Diário Oﬁcial do Município, ressalvados os casos em que houver mudança na legislação educacional.
Art. 135. Os casos omissos devem ser analisados e resolvidos pelo(a) Diretor(a) Educacional.
Art. 136. O presente Regimento Escolar, aprovado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação, entra em
vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2020.

PORTARIA NAED NOROESTE N°006, DE 13 DE MARÇO
DE 2020
O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação
Educativa Descentralizada da Região Noroeste, no uso das atribuições que lhe confere
o no inciso I, do Art. 6° da Resolução SME n° 04, de 03 de julho de 2018 e à vista do
Parecer Conclusivo da Comissão designada pela Portaria Naed Noroeste n° 14, de 23
de outubro de 2019, conforme consta no protocolado n° 2019/30/591, e considerando
as indicações contidas no processo SEI PMC n° 2020.00013378-34, RESOLVE:
Art. 1° Homologar, conforme anexo único, o Regimento Escolar Próprio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL localizado na Rua Dirce de Oliveira Santos s/
n°, Jardim Alto Belém, CEP 13.058-002, no Município de Campinas, Estado de São
Paulo, abrangido pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas.
Art. 2º O Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos, e deverá ser reelaborado mediante adendos ou alterações regimentais, quando as seguintes situações
assim o exigirem:
I - aperfeiçoamento do processo educativo e alteração na legislação educacional;
II - modiﬁcação na tipologia da escola; e
III - alteração de endereço.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos
a 1º de janeiro de 2020.
Campinas, 13 de março de 2020

CHARLES DURÃES LEITE
Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020
REGIMENTO ESCOLAR PRÓPRIO
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
Art. 1° O Regimento Escolar Próprio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, localizado na Rua Dirce de Oliveira Santos s/n°, Jardim Alto Belém, CEP 13.058-002, abrangido pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas,
regulamenta a organização pedagógica e administrativa da Unidade Escolar.
Art. 2º A unidade educacional foi criada pelo Decreto nº 17.308 de 07 de abril de 2011 e o seu funcionamento autorizado pela Portaria SME nº 50, que autoriza o funcionamento dos Centros de Educação Infantil CEIs, publicada
no Diário Oﬁcial Municipal em 03 de julho de 2019.
Parágrafo único. Para ﬁns deste Regimento Escolar, doravante a Unidade Educacional CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, localizado na Rua Dirce de Oliveira Santos, s/n°, Jardim Alto Belém, será denominado CEI.
Art. 3° O CEI mantém curso especíﬁco, oferecido a crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade, nos
períodos integral e parcial, nos termos das legislações federais e municipais vigentes.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO
Art. 4º A educação do CEI, cogerida com o município, é realizada com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições e garantia do acesso e da permanência do aluno na escola;
II - gratuidade e laicidade do ensino público;
III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
VI - éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao
meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades;
VII - políticos: dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e da participação, do respeito aos
princípios democráticos respeitando-se as obrigações contratuais e legislação em vigor;
VIII - estéticos: da valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações
artísticas e culturais;
IX - garantia de padrão de qualidade social;
X - valorização e formação de todos os proﬁssionais que atuam na unidade educacional;
XI - compromisso com o estado democrático de direito;
XII - gestão democrática;
XIII - autonomia pedagógica, administrativa e ﬁnanceira da Unidade Educacional, respeitando-se as obrigações
contratuais e legislação em vigor.
Art. 5º A educação municipal tem por ﬁnalidade:
I - o ensino-aprendizagem dos saberes produzido historicamente;
II - a articulação das experiências e dos saberes dos alunos com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, cientíﬁco e tecnológico da humanidade;
III - o desenvolvimento integral do aluno, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo - emocional, intelectual,
social e cultural;
IV - a formação ética, política e estética do aluno;
V - a produção de saberes e o incentivo à pesquisa;
VI - a formação básica para o trabalho; e
VII - a formação para o exercício da cidadania.
Art. 6º A educação especial destina-se a incluir e apoiar, complementar, suplementar o atendimento de crianças
com deﬁciência.
§ 1ºConsidera-se educando público-alvo da Educação Especial toda e qualquer criança com deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
§ 2º A oferta de Educação Especial é dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a cinco anos
e onze meses, durante a Educação Infantil.
TITULO II
DA COMUNIDADE ESCOLAR
Art. 7º A comunidade escolar compreende os proﬁssionais da equipe educacional, crianças, as famílias e os pais
ou responsáveis.
CAPÍTULO I
DA EQUIPE EDUCACIONAL
Art. 8º A equipe educacional é formada pelos proﬁssionais que compõe as equipes: gestora, de docentes, de apoio
direto à criança e de apoio administrativo.
Art. 9º Ao integrante da Equipe Educacional são garantidos os seguintes direitos, além dos assegurados pela
legislação vigente:
I - ser respeitado e valorizado na condição de proﬁssional atuante na área da educação e no desempenho de suas
funções;
II - ser respeitado em sua identidade cultural, política, religiosa, étnico-racial, de orientação sexual e de gênero;
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas vigentes;
IV - ter assegurado o processo de formação continuada;
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e funcionamento da Unidade
Educacional;
VI - ter acesso às orientações e normas emanadas pela legislação Federal, Estadual e Municipal vigentes;
VII - ter assegurado à preservação da sua imagem;
VIII - exercer proﬁssionalmente suas atividades, tendo como parâmetro as normas didáticas e pedagógicas gerais;
IX - usufruir do disposto na legislação trabalhista vigente, CLT.
Seção I
Da Equipe Gestora
Art. 10. A Equipe Gestora é composta por diretor educacional, vice-diretor e Orientador Pedagógico, atua de forma
integrada, respeitando as especiﬁcidades de cada cargo na organização e na gestão escolar democrática.
Subseção I
Do Diretor
Art. 11. São atribuições do diretor, além das previstas na legislação vigente:
I - responsabilizar-se pela elaboração coletiva, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico,
PP;
II - aprovar e divulgar o PP;
III - responsabilizar-se pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme Resolução especíﬁca da SME;
IV - instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos diferentes colegiados da unidade educacional;
V - deﬁnir e organizar com cada integrante da Equipe Educacional o respectivo horário e/ou escala de trabalho;
VI - responsabilizar-se pelo controle e registro da frequência e pelo encaminhamento do ponto mensal dos proﬁssionais da unidade educacional;
VII - vistar os registros escolares, incluindo o diário de classe dos professores;
VIII - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro da UE;
IX - responsabilizar-se com a SME pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica;
X - encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modiﬁcações na infraestrutura física da unidade educacional, após a apreciação do Conselho de Escola;
XI - planejar, junto aos órgãos competentes da SME, espaço físico e condições adequadas ao atendimento dos
alunos público-alvo da Educação Especial;
XII - assegurar o cumprimento dos programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos pela SME;
XIII - responsabilizar-se pela efetivação dos procedimentos referentes à vida escolar das crianças;
XIV - informar, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação Escolar/Central Estadual de Abastecimento,
Ceasa/Campinas, toda e qualquer necessidade de alteração do cardápio, reprogramação ou suspensão da entrega
de gêneros alimentícios;
XV - responsabilizar-se pelo registro e atualização dos dados relativos à gestão, à vida escolar dos alunos e à vida
funcional da Equipe Educacional, nos Sistemas Informatizados;
XVI - participar de reuniões nos Naeds, quando convocados;
XVII - atender as recomendações e orientações da Supervisão Educacional.
Subseção II
Do(a) Vice-diretor(a)
Art. 12. São atribuições do(a) Vice-diretor(a), além das previstas na legislação vigente, corresponsabilizar-se,
junto ao diretor, por:
I - pela elaboração coletiva, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico, PP;
II - divulgar o PP;
III - pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme Resolução especíﬁca da SME;
IV instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos diferentes colegiados da unidade educacional;
V - deﬁnir e organizar com cada integrante da Equipe Educacional o respectivo horário e/ou escala de trabalho;
VI - controle e registro da frequência e pelo encaminhamento do ponto mensal dos proﬁssionais da unidade
educacional;
VII - vistar os registros escolares, incluindo o diário de classe dos professores;
VIII - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro da UE;
IX - com a SME pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica;
X - encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modiﬁcações na infraestrutura física da unidade educacional, após a apreciação do Conselho de Escola;
XI - planejar, junto aos órgãos competentes da SME, espaço físico e condições adequadas ao atendimento dos
alunos público-alvo da Educação Especial;
XII - assegurar o cumprimento dos programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos pela SME;
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XIII - responsabilizar-se pela efetivação dos procedimentos referentes à vida escolar das crianças;
XIV - informar, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação Escolar/Central Estadual de Abastecimento,
Ceasa/Campinas, toda e qualquer necessidade de alteração do cardápio, reprogramação ou suspensão da entrega
de gêneros alimentícios;
XV - pelo registro e atualização dos dados relativos à gestão, à vida escolar dos alunos e à vida funcional da Equipe
Educacional, nos Sistemas Informatizados;
XVI - participar de reuniões nos Naeds, quando convocados;
XVII - pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme resolução especíﬁca da SME;
XVIII - pelo processo de atribuição das turmas;
XIX - atender as recomendações e orientações da Supervisão Educacional.
Subseção III
Do(a) Orientador(a) Pedagógico(a)
Art. 13. São Atribuições do(a) Orientador(a) Pedagógico(a), além das previstas na legislação vigente:
I - coordenar a elaboração, a sistematização, a implementação e a avaliação do PP da UE;
II - coordenar a construção e subsidiar a implementação da proposta curricular da UE, considerando as Diretrizes
Curriculares Nacionais, as diretrizes curriculares do município e as políticas educacionais da SME;
III - orientar e acompanhar o planejamento e a execução do trabalho educativo da equipe docente, auxiliares de
educação e/ou agentes de Educação Infantil, intérprete educacional de Libras/Português e instrutor surdo;
IV - participar efetivamente das reuniões de trabalho com os Coordenadores Pedagógicos da SME;
V - orientar e acompanhar o processo ensino-aprendizagem;
VI - coordenar ações para a aquisição de materiais pedagógicos;
VII - promover ações e projetos de incentivo à leitura e às artes;
VIII - incentivar e planejar, com os demais integrantes da Equipe Educacional, o desenvolvimento de atividades
nos diferentes ambientes escolares e o uso de tecnologias no processo ensino-aprendizagem;
IX - coordenar os processos de representação docente e discente para cada turma;
X - construir, com os integrantes da Equipe Educacional, estratégias pedagógicas de superação de todas as formas
de discriminação, preconceito e exclusão social;
XI - orientar, coordenar e acompanhar a avaliação processual e contínua das crianças;
XII - orientar e acompanhar os registros e a prática pedagógica dos proﬁssionais da UE; e
XIII - identiﬁcar e propor ações formativas necessárias à implementação do PP e articuladas com a política de
formação da SME.
Seção II
Da Equipe Docente
Art. 14. A Equipe Docente é composta por professores devidamente habilitados para o ensino de Educação Infantil
e pelo professor de Educação Especial.
Subseção I
Do(a)s Professore(a)s
Art. 15. São atribuições do(a)s professore(a)s, além das previstas na legislação vigente:
I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo;
II - corresponsabilizar-se pela qualidade do ensino;
III - zelar pela permanência da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do idoso na UE;
IV - participar da elaboração e implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais e da SME;
V - desenvolver projetos educativos vinculados ao PP da UE;
VI - elaborar registros das atividades e dos projetos desenvolvidos no processo ensino-aprendizagem;
VII - avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico;
VIII - utilizar os recursos didáticos e pedagógicos da UE no processo ensino-aprendizagem;
IX - conhecer o acervo da biblioteca escolar, a ﬁm de desenvolver ações e projetos de incentivo à leitura e à
pesquisa;
X - responsabilizar-se pelo registro diário da frequência do aluno;
XI - comunicar os casos de infrequência à Equipe Gestora;
XII - manter atualizados os diários de classe e os demais registros inerentes ao processo educativo e ao exercício
docente, deixando-os disponíveis na UE;
XIII - desempenhar o papel de representante de turma;
XIV - zelar pelo ambiente físico, pelo uso adequado e pela conservação dos materiais e equipamentos sob a sua
responsabilidade;
XV - planejar, desenvolver e avaliar, com os demais membros da Equipe Educacional, o trabalho pedagógico com
os alunos público-alvo da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva;
XVI - proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando-se de instrumentos e formas
diversiﬁcadas de avaliação, previstas no PP da UE;
XVII - participar do processo de escolha com o orientador pedagógico, dos livros didáticos e paradidáticos, dos
materiais pedagógicos e brinquedos em consonância com o Projeto Pedagógico do CEI;
XVIII - proceder à reposição de conteúdos, carga horária e/ou dias letivos, quando necessário, a ?m de cumprir o
calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno.
Subseção II
Dos Professores de Educação Especial
Art. 16.São atribuições do Professor de Educação Especial, além das previstas na legislação vigente e no Art 15.
deste regimento:
I - acompanhar a criança na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto com o professor regente, de
acordo com o horário estabelecido com a equipe gestora;
II - encaminhar a criança para as salas de recursos multifuncionais, SRM, da SME;
III - colaborar com a formação continuada;
IV - participar de reuniões mensais com os proﬁssionais que atuam com a criança na SRM e em outros serviços
especializados;
V - viabilizar as parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que atuam com a criança fora do
âmbito escolar; e
VI - elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades especíﬁcas das crianças público-alvo da educação especial.
Seção III
Da Composição e Atribuições da Equipe de Apoio direto à criança
Art. 17. A equipe de apoio direto à criança é composta pelos agentes de educação infantil/Monitor de educação
Infantil e pelos cuidadores.
Subseção I
Dos Agentes de Educação Infantil/Monitor de Educação Infantil
Art. 18. São atribuições de cada integrante da Equipe de Monitores infanto-juvenis I e/ou dos Agentes de Educação
Infantil, além das previstas na legislação vigente:
I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo;
II - planejar, desenvolver, registrar e avaliar, em conjunto com a Equipe Docente, o seu trabalho de acordo com
o Projeto Pedagógico, de forma integrada com os demais proﬁssionais da unidade educacional, visando ao desenvolvimento integral da criança;
III - registrar os acontecimentos relevantes do desenvolvimento da criança, em livro próprio, contribuindo para o
processo de avaliação contínua;
IV - participar do processo de escolha com o orientador pedagógico e com a Equipe Docente, dos livros, dos
materiais pedagógicos e dos brinquedos;
V - participar das reuniões com as famílias;
VI - organizar espaços e tempos das atividades pedagógicas, de forma integrada com os demais proﬁssionais da
turma;
VII - zelar pela conservação e higienização dos materiais de uso da criança; e;
VIII - comunicar à Equipe Gestora da unidade educacional todo e qualquer problema em relação à criança.
Subseção II
Do(a)s Cuidador (a)s
Art. 19. São atribuições do(a)s Cuidador (a)s, além das previstas em legislação vigente:
I - atender a toda criança que dele necessitar e:
a) respeitar a sua privacidade;
b) desempenhar suas funções com zelo, de forma a não colocar em risco a sua saúde e o seu bem-estar;
c) recepcioná-la quando da sua chegada ao CEI, auxiliando-a na locomoção e no transporte de materiais e objetos
pessoais;
d) acompanhar o aluno em aula e/ou atividades extras, constantes em calendário escolar e Projeto Pedagógico:
1- em todo o ambiente educacional em conjunto com o professor regente, de acordo com o horário estabelecido
com a equipe gestora, encaminhar o aluno para as Salas de Recursos Multifuncionais, SEM, da Secretaria Municipal de Educação;
2 - ao término do período, até o local onde será entregue à pessoa por ela responsável, não estando liberado de suas
obrigações enquanto não transferir a responsabilidade pelos seus cuidados a essa pessoa;
e) executar, com segurança:
1 - o apoio necessário nos momentos de alimentação, higiene e vestuário; e
2 - as manobras posturais, de transferência e locomoção;
f) auxiliá-la, parcial ou totalmente, nas atividades:
1 - de manipulação de objetos, de escrita e/ou digitação (quando os recursos das ajudas técnicas não estiverem
adaptados ou não forem suﬁcientes para a sua independência);
2 - de uso de pranchas de comunicação;
3 - de orientação espacial, inclusive nas brincadeiras; e
4 - escolares, atentando para a não interferir no desenvolvimento da sua autonomia, bem como no trabalho pedagógico do professor;
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g) reconhecer as situações que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar, tais como socorro médico, e
seguir os procedimentos já previstos e orientados pelo CEI;
II - utilizar os equipamentos e utensílios necessários para as atividades da criança e realizar:
a) assepsias especíﬁcas de sonda e de traqueostomia de acordo com as orientações dos técnicos responsáveis;
b) os procedimentos de higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para alimentação e higiene;
III - comunicar aos responsáveis pelo CEI:
a) diariamente, as ocorrências relacionadas à criança e, quando necessário, fazer o registro das mesmas, conforme
orientações da Equipe Gestora; e
b) com antecedência, as necessidades de ausências ao trabalho;
IV - usar o uniforme;
V - atuar de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Projeto Pedagógico do CEI e as orientações da equipe
gestora; e
VI - participar das reuniões de planejamento e orientação no âmbito escolar, socializando os procedimentos para
o desenvolvimento da criança.
Seção IV
Da Equipe de Apoio Administrativo
Art. 20. A Equipe de Apoio Administrativo é composta por:
I - Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo;
II - Cozinheiro(a)/Merendeiro(a);
III - Auxiliar/Ajudante de cozinha;
IV - Porteiro(a)/Guarda/Zelador(a); e
V - Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais.
Subseção I
Do(a) Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo
Art. 21. São atribuições do(a) Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo, além das previstas na legislação
vigente:
I - responsabilizar-se pelas tarefas decorrentes dos encargos da secretaria da Unidade Educacional;
II - receber, redigir e expedir a correspondência pertinente à secretaria;
III - organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, resoluções, instruções normativas, ordens de serviço,
ofícios e demais documentos pertinentes à secretaria;
IV - efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes ao cadastro, à matrícula, à transferência de alunos
e à conclusão de curso;
V - elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades competentes,
sob a orientação da Equipe Gestora;
VI - encaminhar à Equipe Gestora, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados;
VII - organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a permitir, em qualquer
época, a veriﬁcação da identidade e da regularidade da vida escolar do aluno e da autenticidade dos documentos
escolares, obedecidas as normas estabelecidas para a gestão de documentos;
VIII - manter atualizados os registros escolares dos alunos nos Sistemas Informatizados;
IX - organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oﬁciais da vida legal da escola, referentes à sua estrutura
e funcionamento;
X - atender à comunidade escolar, na área de sua competência, prestando informações e orientações sobre a
organização e o funcionamento da UE;
XI - zelar pelo uso adequado e pela conservação dos materiais e equipamentos da secretaria;
XII - organizar o registro de frequência dos funcionários e docentes;
XIII - manter atualizadas as correspondências impressas e eletrônicas, encaminhadas e recebidas pela UE;
XIV - controlar o estoque de materiais e equipamentos da secretaria;
XV - conferir, registrar e/ou patrimoniar materiais e equipamentos recebidos, pertinentes à secretaria;
XVI - comunicar imediatamente à Equipe Gestora toda irregularidade que ocorra na secretaria da UE;
XVII - organizar a documentação dos alunos matriculados no AEE; e
XVIII - executar trabalho de reprograﬁa e digitação.
Subseção II
Do(a) Cozinheiro(a)/Merendeiro(a)
Art. 22. São atribuições do(a) Cozinheiro(a), além das previstas na legislação vigente:
I - coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições;
II - selecionar e preparar lanches e refeições do aluno, de acordo com o cardápio do dia e conforme os gêneros
alimentícios disponíveis, observando padrões de qualidade nutricional;
III - servir e acompanhar as refeições, inclusive nos casos do autosserviço, com gentileza e presteza, de acordo com
o previsto no PP, observando os cuidados básicos de higiene e de segurança;
IV - zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações, equipamentos e utensílios, cumprindo as normas estabelecidas na legislação sanitária e de segurança do trabalho em vigor;
V - zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas;
VI - manter em ordem a cozinha e dar destino adequado ao lixo produzido;
VII - respeitar as normas de segurança estabelecidas na legislação sanitária para a manipulação e conservação de
gêneros alimentícios;
VIII - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação alimentar;
IX - respeitar as normas de higiene pessoal, operacional e ambiental;
X - respeitar as normas de recebimento, armazenamento, congelamento, cocção, refrigeração, distribuição, amostra e sobras de alimentos;
XI - utilizar o Equipamento de Proteção Individual, EPI, e o uniforme completo, bem conservado e limpo;
XII - trocar diariamente o uniforme, restringindo seu uso às dependências do seu local de trabalho; e
XIII - comunicar imediatamente à Equipe Gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da cozinha
e do refeitório.
Subseção III
Do(a) Auxiliar/Ajudante de Cozinha
Art. 23. São atribuições do(a) Ajudante de Cozinha, além das previstas na legislação vigente:
I - auxiliar no preparo das refeições;
II - servir as refeições com gentileza e presteza, de acordo com o previsto no PP;
III - zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações, equipamentos e utensílios, cumprindo as normas estabelecidas na legislação sanitária e de segurança do trabalho em vigor;
IV - zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas;
V - manter em ordem o refeitório e dar destino adequado ao lixo produzido na cozinha;
VI - comunicar imediatamente ao cozinheiro toda irregularidade que ocorra nas dependências da cozinha e do
refeitório;
VII - respeitar as normas de higiene pessoal, operacional e ambiental;
VIII - respeitar as normas de recebimento, armazenamento, congelamento, cocção, refrigeração, distribuição,
amostra e sobras de alimentos;
IX - utilizar o equipamento de proteção individual, EPI, e o uniforme completo, bem conservado e limpo;
X - trocar diariamente o uniforme, restringindo seu uso às dependências do seu local de trabalho;
XI - respeitar as normas alimentícias de segurança; e
XII - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação alimentar.
Subseção IV
Do(a) Porteiro(a)/Guarda/Zelador(a)
Art. 24. São atribuições do(a) Porteiro(a) ou Guarda, além das previstas na legislação vigente:
I - ﬁscalizar a guarda do patrimônio e observar as instalações, percorrendo-as sistematicamente e inspecionando
suas dependências, para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades;
II - controlar o ﬂuxo de pessoas, identiﬁcando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados;
III - acompanhar pessoas e mercadorias; e
IV - comunicar imediatamente à equipe gestora situações que evidenciem riscos à segurança da comunidade
escolar;
Subseção V
Do(a) Servente/Auxiliar de Serviços Gerais
Art. 25. São atribuições do(a) Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais, além das previstas na legislação
vigente:
I - higienizar o ambiente físico da escola e de suas instalações, cumprindo as normas estabelecidas na legislação
sanitária vigente;
II - utilizar o material de limpeza sem desperdícios, com controle e armazenamento corretos, em conformidade
com o plano de trabalho do CEI;
III - comunicar à Equipe Gestora, com antecedência, a necessidade de reposição do material de limpeza;
IV - coletar lixo de todos os ambientes do CEI, dando-lhe o devido destino, conforme exigências sanitárias;
V - lavar roupas de uso do CEI; e
VI - comunicar imediatamente à Equipe Gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências do CEI.
CAPÍTULO II
DAS CRIANÇAS
Art. 26. Constituem-se direitos da criança, além do disposto na legislação vigente:
I - ter acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos e à organização de tempos e espaços que permitam a
educação em sua integralidade;
II - participar de estudos do meio, de atividades culturais e de outras atividades que contribuam para o enriquecimento do processo educativo;
III - manifestar seus sentimentos, opiniões, pensamentos por meio de múltiplas linguagens;
IV - ter assegurado que o CEI cumpra a sua função de efetivar o processo ensino-aprendizagem;
V - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência no CEI;
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VI - ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação;
VII - participar de todas as atividades escolares;
VIII - ter ensino de qualidade ministrado por proﬁssionais habilitados para o exercício de suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento;
IX - ter acesso a todos os recursos didáticos e pedagógicos do CEI, que contribuam para o enriquecimento do
trabalho educativo;
X - receber atendimento educacional especializado quando necessário;
XI - ter assegurado o cuidado e a educação;
XII - ter assegurada a instrução em Libras, e o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua, quando surdo;
XIII - receber o uniforme adotado pela Rede Municipal de Educação de Campinas no início do ano letivo;
XIV - ter assegurado o ingresso na escola após o início do período de aulas, quando devidamente justiﬁcado pelo
responsável legal;
XV - receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência;
XVI - frequentar ambientes higienizados, arejados e com mobiliário adequado; e
XVII - ter reposição dos dias letivos, quando necessário, conforme legislação em vigor.
Art. 27. Constituem-se deveres das crianças, através da escuta, além do disposto na legislação vigente:
I - respeitar pais e responsáveis;
II - frequentar a escola e cumprir a carga horária estipulada durante o ano letivo;
III - respeitar os professores, educadores e demais funcionários da escola;
IV - respeitar todas as pessoas, independente de raça, cor, sexo, religião e classe social;
V - participar das atividades em família e em comunidade;
VI - manter limpo e preservar os espaços e ambientes da escola e públicos;
VII - cumprir regras e combinados de convivência entre seus pares;
VIII - respeitar a si mesmo;
IX - participar de atividades culturais, vivências de campo e experiências que vão para além da sala de aula;
X - proteger o meio ambiente e os animais; e
XI - cuidar de objetos de uso pessoal e coletivo.
CAPÍTULO III
DA FAMÍLIA E/OU RESPONSÁVEIS LEGAIS
Art. 28. São direitos da família e do responsável legal, além dos dispostos pela legislação vigente:
I - ser respeitada incondicionalmente na sua forma de constituição;
II - participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;
III - sugerir ações que viabilizem o melhor funcionamento das atividades do CEI;
IV - ter conhecimento do projeto pedagógico e das disposições contidas neste Regimento Escolar;
V - ser informada, no decorrer do ano letivo, a respeito do trabalho educativo realizado pelo CEI, da frequência e
do desempenho escolar da criança;
VI - ter acesso ao calendário escolar do CEI e de suas alterações;
VII - votar e/ou ser votado representante no Conselho de Escola e na Comissão Própria de Avaliação, CPA;
VIII - contestar critérios pedagógicos, podendo recorrer às instâncias superiores;
IX - tomar conhecimento da vida escolar da criança;
X - requerer transferência da criança em idade obrigatória;
XI - solicitar, à Equipe Gestora, comprovante de comparecimento ao CEI, se necessário;
XII - solicitar interlocução com a comunidade escolar;
XIII - Participar de reuniões e da vida escolar da criança.
XIV - demandar que o CEI cumpra a sua função social;
XV - participar das reuniões dos Colegiados, sem direito a voto quando não for membro eleito; e
XVI - optar pela permanência da criança em tempo parcial, desde que no turno em que o professor atua, nos Agrupamentos I e II, mediante planejamento prévio com a Equipe Gestora de acordo com a resolução que dispõe sobre
as diretrizes e normas para a política de atendimento à demanda de Educação Infantil vigente.
Art. 29. São deveres da família e do responsável legal:
I - matricular/rematricular o aluno no CEI, providenciando a documentação necessária;
II - manter relações cooperativas no âmbito escolar;
III - assumir junto à escola as ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa da criança;
IV - respeitar todos os membros da Equipe Educacional, sem qualquer forma de discriminação;
V - fornecer ao CEI os dados e os documentos necessários para a permanente atualização do prontuário da criança;
VI - propiciar condições para o comparecimento e a permanência da criança no CEI;
VII - respeitar os horários estabelecidos pelo CEI para o bom andamento das atividades escolares, justiﬁcando os
eventuais descumprimentos;
VIII - identiﬁcar-se na secretaria do CEI, para que seja encaminhado ao setor competente;
IX - comparecer às reuniões e às demais convocações pedagógicas e administrativas da escola;
X - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e das demais associações, quando integrante;
XI - acompanhar o desenvolvimento escolar da criança e colaborar para que as propostas pedagógicas sejam
realizadas;
XII - comunicar à Equipe Gestora a necessidade de recebimento, pela criança, de atendimento em regime de
exercícios domiciliares e apresentar os documentos comprobatórios de tal necessidade;
XIII - respeitar e fazer cumprir as decisões deliberadas pelos colegiados;
XIV - cumprir as disposições do Regimento Escolar;
XV - responsabilizar-se pela frequência da criança no CEI;
XVI - justiﬁcar as ausências da criança;
XVII - manter atualizadas as vacinações da criança e apresentar a carteira de vacinação à escola quando solicitado;
XVIII - comunicar à Equipe Gestora eventuais problemas apresentados pela criança, que impliquem no acompanhamento pela escola, especialmente os de saúde;
XIX - zelar para que a criança traga diariamente os seus pertences à escola.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento de horário pela pessoa autorizada a buscar a criança, no encerramento das atividades escolares, após esgotadas as tentativas de contato com a família, a Equipe Gestora da unidade
educacional deverá acionar o Conselho Tutelar.
CAPÍTULO IV
DAS PROIBIÇÕES
Art. 30. À família e ao responsável legal é vedado:
I - tomar decisões individuais, no âmbito do CEI, que prejudiquem o desenvolvimento escolar da criança pela qual
é responsável ou de qualquer outra criança;
II - interferir no trabalho da Equipe Educacional, entrando nos diferentes ambientes do CEI sem a permissão da
autoridade competente;
III - retirar a criança do CEI sem a devida permissão da autoridade competente;
IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material pertencente ao CEI; e
V - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive a criança pela qual é responsável, discriminando-a, usando de violência simbólica, agredindo-a ﬁsicamente e/ou verbalmente;
VI - divulgar, por qualquer meio, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome/imagem do CEI, e/ou dos
proﬁssionais e das crianças do CEI, sem permissão da autoridade competente.
Art. 31. É vedado ao integrante da Equipe Educacional:
I - discriminar, usar de qualquer tipo de violência simbólica, agredir ﬁsicamente e/ou verbalmente qualquer integrante da comunidade escolar;
II - ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho;
III - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi conﬁado, exceto nos casos previstos em
lei;
IV - ausentar-se do CEI sem a prévia comunicação à autoridade competente e sua autorização, exceto no exercício
das atribuições de seu cargo;
V - retirar, reproduzir ou utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou
material pertencente ao CEI;
VI - alimentar-se das refeições destinadas às crianças, exceto quando em atividades pedagógicas justiﬁcadas no
projeto pedagógico homologado pela autoridade competente da SME;
VII - comercializar todo e qualquer produto no âmbito do CEI; e
VIII - divulgar, por qualquer meio, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome/imagem do CEI, e/ou dos
proﬁssionais e das crianças do CEI, sem permissão da autoridade competente.
TÍTULO III
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 32. A educação Infantil é oferecida nos CEIs às crianças de zero a cinco anos de idade, sendo obrigatória a
partir dos quatro anos de idade.
Art. 33. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como ﬁnalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.
Art. 34. A Educação Infantil deve considerar a criança como o centro do processo educativo, sujeito histórico e de
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
produzindo cultura.
Art. 35. Na Educação Infantil a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança:
I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens por
meio da experiência de diferentes linguagens e de novas tecnologias; e
II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à conﬁança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e
à interação com outras crianças e adultos.
Art. 36. A proposta pedagógica da Educação Infantil deve assegurar:
I - as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
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II - a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes origens, culturas, classes sociais e
outras variáveis, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência na infância;
III - a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica,
étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;
IV - a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indissociável ao processo
educativo;
V - a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança;
VI - o reconhecimento das especiﬁcidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre as crianças da mesma idade e entre crianças de diferentes idades;
VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência
das turmas e ao CEI;
VIII - a acessibilidade aos espaços do CEI, materiais, objetos, brinquedos e orientações para todas as crianças,
inclusive as com deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação;
IX - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes,
asiáticos, europeus e de outros países da América;
X - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as diferentes culturas, especialmente as africanas, afro-brasileiras e indígenas, bem como o combate ao racismo e toda forma de
discriminação;
XI - a dignidade da criança como pessoa e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e
negligência no interior do CEI ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para as
instâncias competentes;
XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de
organização e a corresponsabilidade na educação das crianças; e
XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus saberes.
Art. 37. O módulo do número de crianças por agente de Educação Infantil é deﬁnido pela legislação vigente.
CAPÍTULO II
DA PROPOSTA CURRICULAR
Art. 38. O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências
com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das diversidades e constituindo história de vida no âmbito das
ações educacionais.
Art. 39. As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:
I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e
formas de expressão corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em
meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaços temporais a partir de contextos signiﬁcativos
que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráﬁcas, cinema, fotograﬁa,
teatro, literatura e dança;
V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e
cultural;
VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre
sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais
de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças,
etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de
sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza;
IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras; e
X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças
com o conhecimento e a cultura.
§ 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das crianças, famílias e
educadores.
§ 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser registrado continuamente em variadas formas e em diferentes suportes, e subsidiará a elaboração de relatórios individuais trimestrais
da trajetória educacional das crianças.
CAPÍTULO III
DO PROJETO PEDAGÓGICO
Art. 40. O Projeto Pedagógico é o documento que registra o compromisso público da comunidade escolar em
aperfeiçoar, continuadamente, a educação ofertada no CEI.
Parágrafo único. O Projeto Pedagógico deve ﬁcar à disposição de toda a comunidade escolar.
Art. 41. O Projeto Pedagógico deve ser elaborado de acordo com Resolução especíﬁca da SME, que estabelece
diretrizes e normas para o planejamento, a elaboração e a avaliação do Projeto Pedagógico.
Art. 42. O Projeto Pedagógico, após homologação pela autoridade competente, tem validade de quatro anos.
Parágrafo único. Nos três anos subsequentes ao ano de homologação do Projeto Pedagógico, a Equipe Educacional
deve realizar a atualização/adequação, conforme Resolução especíﬁca da SME.
CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 43. A Educação Especial, modalidade transversal da Educação Básica, é oferecida nas classes comuns às
crianças com laudo de deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação como parte integrante da educação regular.
Art. 44. A Educação Especial tem como objetivo identiﬁcar as potencialidades e promover o desenvolvimento das
crianças que apresentem deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
apoiando, complementando ou suplementando a sua formação escolar.
Art. 45. O CEI organiza a Educação Especial, mediante:
I - oferta de Atendimento Educacional Especializado;
II - apoio às atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção;
III - acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos mobiliários, nos equipamentos e nos
transportes;
IV - ﬂexibilização e adaptação do currículo, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica;
V - articulação das políticas públicas intersetoriais, em especial com os serviços de Saúde e de Assistência Social; e
VI - garantia do currículo funcional, quando necessário.
Art. 46. Os objetivos do Atendimento Educacional Especializado, AEE, pelo professor de Educação Especial, são:
I - identiﬁcar e encaminhar para diagnóstico os casos de possíveis crianças público-alvo de Educação Especial; e
II - dar apoio pedagógico às crianças com deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades
ou superdotação.
Parágrafo único. O plano de trabalho do AEE, no turno da aula, deve ser transversal a todos os planos de ensino
do CEI e elaborado pelo professor de Educação Especial com a Equipe Educacional.
CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO
Seção I
Da Avaliação Institucional
Art. 47. A Avaliação Institucional é o instrumento de planejamento que visa, de forma legítima e democrática, ao
aperfeiçoamento da qualidade da educação ofertada pelo CEI mediante a elaboração de um Plano de Trabalho.
Art. 48. São objetivos especíﬁcos da Avaliação Institucional no CEI, dentre outros:
I - avaliar o processo ensino-aprendizagem desenvolvido;
II - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades no cumprimento da obrigação social de
ofertar uma educação de qualidade;
III - construir um campo transparente, integrador e ético de inter-relacionamento para a efetividade do processo
de educação de qualidade; e
IV - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do processo, visando:
a) ao aperfeiçoamento dos proﬁssionais que atuam no CEI; e
b) à qualiﬁcação dos atos administrativos, do processo de tomada de decisões e da participação das crianças e
das famílias;
V - subsidiar a elaboração de políticas públicas pautadas em um padrão de qualidade negociada e na legislação
vigente.
Art. 49. A Avaliação Institucional no CEI compreende duas dimensões:
I - a interna, que corresponde à autoavaliação; e
II - a externa, que corresponde à avaliação de desempenho escolar da criança realizada pelo órgão competente.
Art. 50. A autoavaliação é realizada pela Comissão Própria de Avaliação, CPA e visa à análise da gestão dos aspectos pedagógicos, ﬁnanceiros e administrativos do CEI.
Seção II
Da Avaliação do Percurso Formativo da Criança
Art. 51. A avaliação da trajetória educacional da criança será elaborada na forma de relatório individual trimestral,
em consonância com as diretrizes curriculares da Educação Infantil vigentes, o qual deverá ser disponibilizado às
famílias pelos professores nas reuniões periódicas, de acordo com a resolução especíﬁca da SME que estabelece
princípios e normas complementares para a avaliação, o acompanhamento de frequência e a expedição de documentação na Educação Infantil, para as unidades educacionais da rede municipal de ensino de Campinas e das
escolas privadas de educação infantil de instituições conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação, nas
condições que especiﬁca.
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Art. 52. O registro individual de avaliação da trajetória educacional das crianças será realizado em relatórios, de
periodicidade trimestral, que deverão:
I - ser redigidos na forma narrativa, pelos professores;
II - articularem-se entre si, de modo que cada novo relatório considere e dialogue com o (s) anterior (es), revelando
a trajetória educacional da criança como processo contínuo;
III - explicitar as vivências da criança na relação com as diretrizes curriculares da educação municipal e com o
planejamento dinâmico e ﬂexível, que dá materialidade ao currículo desenvolvido com a criança;
IV - considerar os planejamentos e replanejamentos elaborados pelos educadores para e com os agrupamentos e
grupos especíﬁcos de crianças;
V - ser inseridos no Sistema Informatizado da SME; e
VI - compor subsídios para a elaboração e avaliação do PP.
Parágrafo único. O relatório individual trimestral das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória comporá
a documentação a ser expedida na transferência de escola ou na transição da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental.
TITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR
CAPÍTULO I
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 53. O funcionamento da Unidade Educacional é obrigatoriamente no período diurno, em tempo integral ou
parcial e cumpre as seguintes regras:
I - garantia de carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de
efetivo trabalho escolar;
II - atendimento das 7h às 18h para crianças de zero a três anos; e
III - permanência mínima diária de quatro horas para crianças de quatro e cinco anos. Parágrafo único. Considera-se tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias e tempo parcial, a jornada de, no
mínimo, quatro horas diárias.
CAPÍTULO II
CRITÉRIOS DE ENTURMAÇÃO
Seção I
Da nomenclatura e organização das turmas
Art. 54. A Educação Infantil é organizada em agrupamentos multietários denominados Agrupamento I; Agrupamento II e Agrupamento III.
§ 1º Os critérios para enturmação das crianças, nos agrupamentos, são deﬁnidos por Resolução especíﬁca da SME.
§ 2º A enturmação das crianças deve considerar a efetiva presença de crianças com idades variadas, conforme a
faixa etária que compõe cada agrupamento, promovendo a heterogeneidade de idades e características das crianças
conforme indicado nos documentos curriculares da SME.
§ 3º Além da previsão de turmas de AG I, II e III, podem ser organizadas turmas mistas de AG I/II e II/III, mediante
expressa autorização da SME.
Subseção I
Da Equipe Gestora
Art. 55. O módulo da equipe Gestora é composto por um Diretor Educacional, um Vice-diretor Educacional e um
Coordenador Pedagógico.
Art. 56. O horário de trabalho diário dos proﬁssionais que compõem a equipe Gestora, deﬁnido por legislação
vigente, deve prever o revezamento entre seus membros de forma a possibilitar o acompanhamento de entrada e
saída das crianças, visando à articulação da equipe e a qualidade do atendimento em todos os turnos.
Subseção II
Da Equipe Docente
Art. 57. O Módulo de Professores deve ser constituído de um Professor para cada turma de crianças.
Art. 58. Cada Professor cumprirá a carga horária de quatro horas diárias de trabalho pedagógico com as crianças.
Art.59. O Módulo de Professor de Educação Especial deve ser constituído de um proﬁssional para o atendimento
a todas as turmas do CEI.
Subseção III
Da Equipe de Apoio direto à criança
Art. 60. O módulo de Agentes de Educação Infantil é deﬁnido conforme legislação vigente.
Art. 61. O módulo de Cuidador é constituído por um proﬁssional para cada criança público-alvo da educação
especial, dependente do adulto.
Art. 62. O horário de trabalho diário dos proﬁssionais que compõem a equipe de apoio direto à criança deﬁnido por
legislação vigente, deve assegurar o atendimento das crianças durante todo o período de funcionamento do CEI.
Subseção IV
Da Equipe de Apoio
Art. 63. O módulo da equipe de apoio deﬁnido por legislação vigente, deve assegurar o atendimento da demanda
de trabalho do CEI.
CAPÍTULO III
DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 64. O calendário escolar deve ser elaborado coletivamente pela equipe do CEI, de acordo com resolução
especíﬁca, homologado pelo Representante Regional da SME e deve garantir:
I - mínimo anual de duzentos dias por efetivo trabalho escolar;
II - carga horária anual de oitocentas horas;
III - férias docentes e recesso escolar na forma estabelecida na convenção coletiva de trabalho dos professores de
Educação Básica e de sua representatividade sindical.
Parágrafo único. O efetivo trabalho escolar é caracterizado pelo conjunto de atividades pedagógicas, desenvolvidas em sala de aula e em outros espaços educativos, com frequência exigível do aluno e efetiva orientação,
presença e participação de professores habilitados.
Art.65. A reposição das horas e dos dias letivos deve ocorrer quando houver alteração e/ou adequação ao calendário escolar que descaracterize o dia e as horas previamente estabelecidas como de efetivo trabalho escolar.
CAPÍTULO IV
DO CADASTRO, DA MATRÍCULA E DA TRANSFERÊNCIA
Seção I
Do Cadastro
Art. 66 Cadastro é o ato de registro, no sistema eletrônico da SME, de demanda por vaga na Unidade Educacional,
realizado presencialmente pelo demandante de vaga, conforme resolução especíﬁca da SME e mediante a apresentação, pelo responsável legal pela criança, dos seguintes documentos originais:
I - certidão de nascimento da criança;
II - cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;
III - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso; e
IV - comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente, conta de água.
§ 1º Os beneﬁciários do programa Bolsa Família deverão, além dos documentos indicados nos incisos deste artigo,
apresentar o cartão Bolsa Família do responsável legal, com o Número de Identiﬁcação Social, NIS.
§ 2º Para a criança e/ou responsável legal público-alvo da Educação Especial, além dos documentos indicados
nos incisos deste artigo, apresentar documento comprobatório (laudo, relatório médico ou Cartão Acessibilidade).
Seção II
Da Matrícula
Art. 67. Matrícula é o ato realizado presencialmente, pelo responsável legal pela criança, nos termos de Resolução
especíﬁca da SME e mediante:
I - cadastramento da criança;
II - apresentação dos seguintes documentos comprobatórios:
a) certidão de nascimento;
b) cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;
c) comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
d) comprovante de residência no Município de Campinas;
e) carteira de vacinação atualizada;
f) número de Identiﬁcação Social, NIS, apenas para os beneﬁciários do Programa Bolsa Família;
g) laudo, relatório médico ou Cartão Acessibilidade para a criança e/ou responsável legal público-alvo da Educação Especial;
III - assinatura de ﬁcha de matrícula; e
IV - inserção dos dados, pela direção do CEI, no Sistema Informatizado da SME.
Parágrafo único. Para efetivação da matrícula deverão ser apresentados os originais e as cópias dos documentos
exigidos.
Seção III
Da Transferência
Art. 68. A transferência em qualquer época do ano letivo, só ocorre para a criança na faixa etária de matrícula
obrigatória, nos termos de Resolução especíﬁca da SME, da seguinte forma:
I - entre CEIs da Rede Municipal de Ensino de Campinas, RMEC, no Sistema Informatizado da SME;
II - entre CEIs da RMEC e escolas privadas de Educação Infantil de instituições colaboradoras com a SME, no
Sistema Informatizado da SME; e
III - entre CEIs da RMEC e escolas privadas do Sistema Municipal de Ensino de Campinas ou escolas públicas e
privadas de outros sistemas educacionais, mediante:
a) requerimento de transferência assinado pelo responsável legal;
b) apresentação, pelo responsável legal, de declaração de vaga emitida pela escola que efetivará a matrícula ou
assinatura de termo de ciência sobre a necessidade de matrícula imediata em outra escola;
c) emissão de declaração de transferência, pela direção do CEI; e
d) emissão do histórico escolar no prazo máximo de quinze dias.
Art. 69. Para todas as crianças transferidas durante o ano letivo e que frequentaram, no mínimo, dois terços do
trimestre em que foi solicitada a transferência, o relatório individual deverá ser elaborado e inserido no Sistema
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Informatizado da SME.
Parágrafo único. Somente para as transferências previstas no inciso III do Art. 68 deste Regimento o relatório
deverá ser impresso para compor o histórico escolar.
CAPÍTULO V
DA FREQUÊNCIA
Art. 70. A frequência da criança é controlada diariamente pelo professor, registrada no diário de classe e inserida
no Sistema Informatizado da SME.
Art. 71. A frequência das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória, matriculadas no Agrupamento III,
deverá ser igual ou superior a 60% do total da carga horária.
Art. 72. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência a direção do CEI deve:
I - comunicar por escrito, no ato da matrícula e ciência do responsável legal pela criança, a obrigatoriedade do
percentual mínimo de frequência;
II - comunicar ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco dias consecutivos devem ser
devidamente justiﬁcadas por documentação;
III - convocar o responsável legal pela criança para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência
sem justiﬁcativa;
IV - notiﬁcar, por meio de documento protocolizado, o Conselho Tutelar após esgotadas as ações indicadas nos
incisos I, II e III deste artigo decorridos quinze dias consecutivos de ausências injustiﬁcadas; e
V - notiﬁcar ao Conselho Tutelar os casos em que a infrequência atingir 30% do percentual permitido em lei.
Art. 73. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência das crianças matriculadas nos Agrupamentos I,
II e as de matrícula facultativa no Agrupamento III, a direção do CEI deve:
I - comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco
dias consecutivos devem ser devidamente justiﬁcadas por documentação;
II - convocar o responsável legal para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência sem justiﬁcativa;
e
III - cancelar a matrícula da criança, esgotada a situação prevista no Inciso II deste artigo, decorridos quinze dias
consecutivos de ausências injustiﬁcadas.
Art. 74. Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio mediante justiﬁcativa do responsável legal.
Parágrafo único. Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola
CAPÍTULO VI
DA ALIMENTAÇÃO
Art. 75. A alimentação escolar é compreendida como ação educacional que integra o currículo, ocorre de acordo
com as diretrizes dos Planos Nacional e Municipal de Alimentação Escolar, as orientações do Programa Municipal
de Alimentação Escolar do Departamento de Alimentação Escolar.
Art. 76. A escola participará do Programa de Alimentação Escolar destinado, exclusivamente, às crianças, sendo
fornecido por meio de convênio ﬁrmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas e empresas terceirizadas, em
conformidade com o Programa Municipal de Alimentação Escolar.
Art.77. A alimentação será preparada e servida pelos proﬁssionais da escola; seguindo orientação do Manual de
Boas Práticas do ano vigente e cumprindo as normas e procedimentos estabelecidos pela Vigilância Sanitária.
Art.78. O cardápio é elaborado semanalmente e orientado por Nutricionista responsável, respeitando a faixa etária
de cada criança e as necessidades alimentares especíﬁcas. Art. 79. Os atos da vida escolar da criança, para efeito de
registro e de arquivamento, são escriturados em livros e formulários padronizados, e nos Sistemas Informatizados
da SME, observando-se os regulamentos e as disposições legais.
Art. 80. A escrituração e o arquivamento de documentos da vida escolar da criança têm como ﬁnalidade assegurar,
a qualquer tempo, a veriﬁcação de:
I - identiﬁcação da criança;
II - regularidade da frequência ao CEI; e
III - autenticidade da vida escolar.
Art. 81. O registro da vida escolar da criança é feito por meio de:
I - ﬁcha de matrícula;
II - relatórios individuais trimestrais;
III - diário de classe;
IV - Histórico Escolar;
V - requerimento e declaração de transferência;
VI - inserção de dados no Sistema Informatizado da SME, no Sistema Informatizado do Integre; e
VII - ﬁcha da criança na SED.
Parágrafo único. Os registros de vida escolar não devem conter emendas ou rasuras e devem ser rubricados pelo
proﬁssional responsável.
Art. 82. Os dados da organização do CEI devem ser inseridos, no que couber, nos Sistemas Informatizados e
atualizados sempre que necessário.
Seção I
Do Prontuário das Crianças
Art. 83. O CEI mantém os prontuários das crianças contendo:
I - ﬁcha de matrícula;
II - relatório individual trimestral;
III - cópia da certidão de nascimento;
IV - cópia do comprovante de residência;
V - cópia atualizada da carteira de vacinação;
VI - cópia de documento comprobatório de guarda ou tutela;
VII - Histórico Escolar; e
VIII - Laudo, relatório médico para criança e/ou responsável legal público-alvo da Educação Especial ou com
algum tipo de restrição;
IX - outros.
Seção II
Do Prontuário dos Profissionais
Art. 84. O CEI mantém os prontuários dos professores, dos especialistas de educação e dos funcionários contendo:
I - colocar cópia dos documentos pessoais e acrescentar;
II - cópia do comprovante de residência;
III - cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
IV - ﬁcha funcional;
V - cópia da documentação exigida para a função que exerce;
VI - títulos; e
VII - outros.
Seção III
Dos Livros de Registro
Art. 85. A organização do CEI deve ser registrada por meio de livros de registro de:
I - reuniões pedagógicas coletivas;
II - reunião de formação dos Auxiliares de Educação/ou dos Agentes de Educação Infantil;
III - reuniões de Conselho de Escola;
IV - reuniões da família e/ou responsável legal;
V - reuniões de Avaliação Institucional;
VI - reuniões da Equipe Gestora;
VII - termos de visita/registro do acompanhamento do supervisor educacional;
VIII - atribuição de turma/agrupamento;
IX - controle de bens patrimoniais;
X - comunicados internos;
XI - protocolos;
XII - ocorrências; e
XIII - eliminação de documentos.
Art. 86. Os livros de escrituração escolar devem conter:
I - termos de abertura e de encerramento, preenchidos no ato da abertura;
II - numeração e carimbo do CEI em todas as páginas; e
III - rubrica do diretor educacional em todas as páginas.
TÍTULO V
DOS COLEGIADOS
CAPÍTULO I
DO CONSELHO DE ESCOLA
Art. 87. O Conselho de Escola, criado pela Lei Municipal nº 6.662, de 10 de outubro de 1991, é um colegiado de
caráter deliberativo.
Art. 88. A autonomia do Conselho se exercerá nos limites da Legislação em vigor, das diretrizes de política educacional traçadas pela SME, e do compromisso com a democratização das oportunidades de acesso e permanência
na escola pública de todos que a ela têm direito.
Art. 89. Ao Conselho de Escola caberá estabelecer diretrizes e critérios gerais relativos a organização e funcionamento do CEI, bem como ao relacionamento com a comunidade compatíveis com as orientações e diretrizes
traçadas pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de seus diversos órgãos centrais ou intermediários,
participando efetivamente na implementação de suas deliberações.
Art. 90. O Conselho de Escola visa à qualidade da educação e deve assegurar a gestão democrática do CEI, com a
participação ativa da comunidade escolar.
Seção I
Da composição e da eleição do Conselho de Escola
Art. 91. O Conselho de Escola, deve garantir a representatividade das famílias e responsáveis legais pelas crianças,
professores e funcionários do CEI.
Parágrafo único. Comporá também o Conselho de Escola um representante da Associação ou Associações de
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Moradores do bairro, quando esta existir e estiver devidamente registrada.
Art. 92. A composição do Conselho de Escola, do qual o diretor do CEI, é membro nato, obedecerá à seguinte
proporcionalidade:
I - quinze por cento de docentes e/ou especialistas;
II - trinta e cinco por cento dos demais funcionários; e
III - cinquenta por cento de famílias e responsáveis legais das crianças.
Art. 93. O Conselho de Escola é eleito anualmente conforme calendário estabelecido em Resolução especíﬁca da
SME, com atas de eleição e reuniões registradas em livro próprio;
Art. 94. Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá sempre, concomitantemente com os Conselheiros efetivos, igual número de suplentes, que substituirão os primeiros, automaticamente, em suas ausências
e impedimentos.
Seção II
Das responsabilidades do Conselho de Escola
Art. 95. São atribuições e competência do Conselho de Escola:
I - deliberar sobre:
a) as diretrizes a serem seguidas e metas a serem alcançadas pelo CEI;
b) o investimento de recursos;
c) a criação e as normas regulamentares dos organismos auxiliares do CEI que venham a ser criados;
d) os projetos, a ação e as prioridades dos organismos auxiliares que existam no CEI;
e) projetos de atendimentos integral à criança, no campo material, psicopedagógico, social ou de saúde;
f) programas regulares ou especiais que visem a integração escola-família-comunidade;
g) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica;
h) atividades extraclasses que visem um maior aprimoramento da criança; e
i) a organização e o funcionamento do CEI, o atendimento à demanda e demais aspectos pertinentes, de acordo
com as orientações ﬁxadas pela SME.
II - discutir e dar parecer sobre:
a) ampliações e reformas em geral no prédio do CEI;
b) problemas existentes entre o corpo docente ou entre os funcionários e que estejam prejudicando o projeto
pedagógico;
c) posturas individuais que surjam em qualquer dos segmentos que interagem no CEI e que coloquem em risco as
diretrizes e as metas deliberadas; e
d) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os proﬁssionais do CEI, sem prejuízo de recorrência a
outras instâncias;
III - elaborar, com a equipe de educadores do CEI, o calendário escolar e o projeto pedagógico, observadas as
normas do Conselho Municipal de Educação, da SME e da legislação pertinente;
IV - apreciar os relatórios anuais, analisando seu desempenho, tendo por parâmetros as diretrizes e metas deliberadas; e
V - acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico.
Seção III
Das reuniões e registros do Conselho de Escola
Art. 96. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola devem constar do calendário escolar.
Art. 97. Os Conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões sem direito a voto, salvo quando estiverem substituindo Conselheiro efetivo.
Art. 98. O Conselho de Escola poderá se reunir a qualquer época, em caráter extraordinário, mediante convocação
por escrito:
I - do Diretor do CEI;
II - de um terço dos Conselheiros efetivos, em requerimento dirigido ao Presidente, especiﬁcando o motivo da
convocação; e
III - do Conselho das Escolas Municipais.
§ 1º A convocação por escrito, de que trata este artigo, deverá chegar individualmente a cada um dos Conselheiros
efetivos ou suplentes, no mínimo setenta e duas horas antes da reunião, que comprovará o seu recebimento.
§ 2º A reunião extraordinária do Conselho de Escola se fará sempre segundo a pauta para a qual a mesma foi
convocada e que deverá constar da carta convocatória.
§ 3º As reuniões extraordinárias só poderão ser convocadas para horário idêntico ao estabelecidopara as ordinárias.
Art. 99. O Conselheiro efetivo que faltar a duas reuniões sucessivas, sem justiﬁcativa por escrito, deverá ser substituído por seu suplente, mediante exoneração e convocação por escrito do Diretor do CEI.
Art. 100. As reuniões do Conselho de Escola deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da
mesma e suas deliberações deverão constar de ata lavrada em livro próprio para esse ﬁm.
Parágrafo único. As atas deverão ser sempre divulgadas e cópia das mesmas aﬁxadas em local visível do CEI.
Art. 101. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros
do Conselho ou em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer quórum
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Art. 102. A Comissão Própria de Avaliação, CPA, é um colegiado que visa coordenar o processo de avaliação
institucional do CEI e sua organização e funcionamento são deﬁnidos por Resolução especíﬁca da SME.
Art. 103. A CPA tem como princípios:
I - a participação de todos os sujeitos envolvidos com o CEI visando ao avanço no processo de qualiﬁcação da
educação a partir das especiﬁcidades e disposições locais; e
II - a qualidade negociada entre os atores internos e entre estes e os atores externos ao CEI, produzindo acordos
para contemplar as ações prioritárias deﬁnidas no plano de avaliação do Projeto Pedagógico.
Art. 104. A autoavaliação, o Plano de Trabalho e os relatórios da CPA devem ser:
I - socializados a todos os membros da comunidade escolar; e
II - integrados ao Projeto Pedagógico.
Parágrafo único. Os documentos previstos no caput devem ser considerados no Plano de Trabalho Anual do Naed.
Seção I
Da composição da CPA
Art. 105. A CPA é constituída por, no mínimo:
I - um representante da Equipe Gestora;
II - um representante da Equipe Docente;
III - um representante da Equipe de Apoio Direto à criança;
IV - um representante da Equipe de Apoio Administrativo; e
V - um representante das famílias.
Parágrafo único. O papel de articulador da CPA deverá ser exercido por um membro da Equipe Gestora.
Seção II
Das responsabilidades da CPA
Art. 106. São atribuições da CPA:
I - conduzir o processo de avaliação interna ou autoavaliação do CEI;
II - sistematizar as informações obtidas no processo de avaliação interna para estabelecer a interlocução com as
ações desencadeadas por meio das políticas públicas da SME;
III - desenvolver o processo de avaliação interna de tal modo que haja superação das experiências avaliativas
descontextualizadas e geradoras de comparações e competições entre os envolvidos;
IV - estimular a participação de todos os atores do CEI nas diferentes etapas do processo de avaliação interna;
V - incluir, corresponsabilizar e valorizar a comunidade escolar na análise dos dados coletados no processo de
avaliação interna;
VI - manter informada a comunidade escolar sobre o processo de avaliação interna, seus encaminhamentos e
resultados;
VII - identiﬁcar, no processo educativo, fragilidades e/ou potencialidades e propor estratégias para superação das
diﬁculdades observadas;
VIII - elaborar seu Plano de Trabalho, indicando as ações propostas para o monitoramento do Plano de Metas
deﬁnido pelos coletivos da escola e indicado no Projeto Pedagógico; e
IX - manter atualizados em livro próprio os registros das discussões, encaminhamentos propostos e atividades
realizadas pela comissão.
Parágrafo único. O Plano de Trabalho da CPA deverá ser aprovado pelo Conselho de Escola.
Seção III
Das reuniões e registros da CPA
Art. 107. As reuniões ordinárias da CPA terão periodicidade mensal, conforme resolução especíﬁca e devem
constar do calendário escolar.
Art. 108. As reuniões da CPA deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da mesma e suas deliberações deverão constar de ata lavrada em livro próprio para esse ﬁm.
Parágrafo único. As atas deverão ser sempre divulgadas e cópia das mesmas aﬁxadas em local visível do CEI.
Art. 109. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros
da CPA ou em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer quórum.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 110. O presente Regimento deve estar à disposição e ser cumprido por toda a comunidade escolar, após homologado pela autoridade competente da SME e publicado em Diário Oﬁcial do Município, DOM.
Art. 111. Este Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos e deverá ser reelaborado mediante adendos
ou alterações regimentais, quando houver necessidade de aperfeiçoamento do processo educativo ou alteração na
legislação educacional.

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020

COMUNICADO SME Nº044, DE 13 MARÇO DE 2020
A Secretária Municipal de Educação de Campinas, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 2º da Resolução SME/FUMEC nº 4, de 18 de julho de 2007 e
CONSIDERANDO o disposto na resolução SME nº 14, de 12 de novembro de 2019;
CONSIDERANDO o disposto no comunicado SME/Depe nº 02, de 03 de dezembro
de 2019;
CONSIDERANDO a necessidade de planejamento, acompanhamento e avaliação de
todas as ações de formação continuada, realizadas no âmbito da Rede Municipal de
Ensino de Campinas, RMEC,
COMUNICA:
A 1ª relação de ações formativas oferecidas para o ano de 2020 e o cronograma de
inscrições, conforme Anexos I e II.
Campinas, 13 de março de 2020

SOLANGE VILLON KOHN PELICER
Secretária Municipal de Educação
ANEXO I
1ª relação de ações formativas - 2020
CATEGORIA A - GRUPO DE ESTUDOS:
A.1)Escola Reflexiva para uma Comunidade de Aprendentes
Formador: João Severino de Oliveira
Resumo: O Grupo de Estudos tem a ﬁnalidade de abordar teoria e prática da constituição de uma escola reﬂexiva
no âmbito do Ensino Fundamental. Tal abordagem se orienta pelos aspectos da cooperação, interação, integração,
participação e corresponsabilidade dos sujeitos em relação ao pensar e agir na diversiﬁcada situação do cotidiano
escolar de forma que, por meio de leituras, diálogos, discussões, análises e ações educativas, favoreça a inovação
no trabalho com o currículo, com os colegiados, a gestão democrática e o registro reﬂexivo do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, quanto a elaboração e implementação dos planos, projetos, programas e articulado com
a visão de educação integral, da formação crítica, emancipadora e transformadora do corpo discente.
Público-alvo: Diretores, Vice-diretores, Orientadores Pedagógicos e Professores do Ensino Fundamental e Fumec
Carga Horária Total: 104
Carga Horária Semanal: 4h, sendo 2h em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Nº de encontros: 26
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 3ª feira, Turma A - 9h30 às 11h30
Turma B - 13h às 15h
Local: EMEF Prof. Benevenuto de Figueiredo Torres
Endereço: Av. José Carlos do Amaral Galvão, nº 270, Jd. São José.
A.2) Grupo de Estudos Componente Curricular Língua Portuguesa
Formadora: Daniela Manini
Resumo: Estudo e discussão da Base Nacional Curricular Comum, das Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental: um processo contínuo de reﬂexão e ação. 2ª. Edição revisada e das Diretrizes
Curriculares da Educação Básica para a EJA anos ﬁnais, tendo como foco os objetivos especíﬁcos de Língua
Portuguesa e os Quadros de Suporte Pedagógico do componente curricular, visando à construção de propostas de
(re)organização do trabalho pedagógico nas escolas, num processo que articula teoria e prática, a ﬁm de que as
professoras e os professores em exercício acessem as propostas curriculares e redimensionem sua prática no que
avaliarem como pertinente. Nesse percurso, através da socialização de práticas pedagógicas e da reﬂexão sobre o
ensino de língua através dos gêneros textuais/discursivos, pretende-se também elaborar sequências didáticas para
o trabalho em sala de aula.
Público-alvo: professores de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira - Inglês do Ensino Fundamental da EJA II e
Professores da Fumec, havendo vagas, demais proﬁssionais da SME
Carga Horária Total: 120h
Carga Horária Semanal: 4 h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 30
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 2ª-feira, das 8h30 às 11h
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, nº 880, Cambuí.
A.3) Construindo uma escola inclusiva Diálogos com a legislação e documentos sobre educação especial
Formadora: Vanessa Elizabeth de Souza Rocha
Resumo: Este GE visa estabelecer um diálogo entre a legislação e documentos nacionais e municipais sobre
educação especial e os projetos pedagógicos das escolas da Rmec. Assim, oferecer subsídios legais e teóricos
aos proﬁssionais da Rmec para construção de Projetos Pedagógicos voltados a eliminar e/ou contornar as barreiras que possam impedir/limitar o acesso, a permanência e a construção de conhecimentos pelos alunos com
deﬁciência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TEA) e altas habilidades/superdotação na classe comum
da escola regular
Público-alvo: Professores bilíngues, Professores PEB I, II, III, IV e Adjunto, Intérpretes de Libras, Especialistas,
Agentes de Educação Infantil, Monitores Infanto-juvenis, Estagiários e Instrutores Surdo da SME e Fumec
Carga Horária Total: 90h
Carga Horária Semanal: 3h
Nº de encontros: 30
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 6ª feira, das 9h às 11h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, nº 880, Cambuí.
A.4) Altas habilidades/Superdotação: processos de identificação e práticas curriculares
Formadora: Adriana Cunha Padilha
Resumo: O Grupo de Estudos objetiva aprofundar e reﬂetir acerca dos subsídios teóricos e práticos sobre a área
das altas habilidades/superdotação, por meio do estudo de pesquisas, leituras e partilha de relatos de experiências/
vivências, no diálogo com as Unidades Educacionais, contribuindo, dessa forma, para um trabalho pedagógico
que potencialize os processos inclusivos dos alunos com altas habilidades/superdotação na rede municipal. O GE
contribuirá com reﬂexões acerca dos caminhos trilhados na SME em relação aos processos de identiﬁcação e seus
protocolos, possibilidades do atendimento educacional especializado, sobretudo o “enriquecimento curricular” no
âmbito do turno e contraturno escolar e diálogos intersetoriais
Público-alvo: Proﬁssionais e estagiários da SME e Professores e especialistas da Fumec
Carga Horária Total: 90h
Carga Horária Semanal: 3h
Nº de encontros: 30, sendo 15 presenciais quinzenalmente e 15 em AVA
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 3ª feira, das 14h às 16h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, nº 880, Cambuí.
A.5) Pensamento, Linguagem e diálogos com a diversidade: Comunicação Alternativa e Suplementar (CSA/
CAA)
Formadoras: Aline Caetano Begossi, Camila Santos Borges
Resumo: No contexto da educação especial na perspectiva inclusiva, o trabalho docente adquire uma grande
complexidade e requer estratégias e recursos diferenciados, reorganizações pedagógicas de tempos e espaços,
bem como mediações mais especíﬁcas. Nesse sentido, o Grupo de Estudos objetiva reﬂetir e propor, a partir da
realidade das escolas e junto com os proﬁssionais da Rmec, organizações pedagógicas e mediações linguísticas que
promovam o desenvolvimento do pensamento, interação e interlocuções comunicativas dos sujeitos com necessidades complexas de comunicação. Além disso, objetiva estudar e propor recursos e tecnologias necessárias para o
aprofundamento da constituição de linguagem e comunicação desses sujeitos, sobretudo com implementação da
Comunicação Alternativa e Suplementar
Público-alvo: Professores bilíngues, Professores PEB I, II, III, IV e Adjuntos, Intérpretes de Libras, Diretores,
Vice-diretores e Orientadores Pedagógicos, Agentes de Educação Infantil, Monitores Infanto-juvenis, Instrutor
surdo, Estagiários da SME e Professores e gestores da Fumec
Carga Horária Total: 75h
Carga Horária Semanal: 2h30
Nº de encontros: 30, sendo 15 presenciais quinzenalmente e 15 em AVA
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 5ª feira, das 15h às 17h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
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Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
A.6) Professoras e professores que ensinam Ciências
Formadores: Daniel Fernando Matsuzaki da Silva, Karina Calça Mandaji
Resumo: A educação escolar busca a formação do indivíduo mediante a construção da sua capacidade de aprender
e da sua compreensão do ambiente. O ensino de Ciências colabora com este objetivo na medida que favorece
entendimentos acerca dos mecanismos do mundo físico e social, potencializando, deste modo, um posicionamento
consciente e crítico do indivíduo às demandas da contemporaneidade. Além disso, enquanto algumas pesquisas
consideram que as características da infância e da adolescência são elementos catalisadores dos processos escolares
de ensino-aprendizagem em Ciências, outras alertam para a diminuição do interesse dos estudantes pelas Ciências
em função do aumento da faixa etária. Contudo, de forma antagônica à sua importância, o ensino de Ciências ocupa
lugar secundário no cotidiano escolar. Diante deste contexto, este Grupo de Estudos pretende, a partir dos textos
das Diretrizes Curriculares Municipais e da Base Nacional Comum Curricular e da reﬂexão da prática escolar, tecer
conhecimentos e sentidos para qualiﬁcar os processos de ensino-aprendizagem em Ciências na Educação Infantil,
no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos
Público-alvo: Professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos da
SME e Fumec
Carga Horária Total: 96h
Carga Horária Semanal: 3h/a
Nº de encontros: 32, sendo 16 encontros presenciais quinzenalmente e 16 em AVA
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 3ªfeira, das 19h às 21h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
A.7) Estudos Curriculares de Geografia e História
Formadores: Andrei Felipe Campanini (História), Fabiana Bardela Lopes (Geograﬁa)
Resumo: Estudo e discussão dos diplomas normativos que regulam os processos de ensino/aprendizagem, sobretudo as Diretrizes “Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
Anos Finais: um processo contínuo de reﬂexão e ação”, os “Quadros de Suporte Pedagógico de Geograﬁa e História” e a “Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”. Debates e práticas sobre os Currículos e a importância do
“Planejamento Político Pedagógico”, com ênfase na transversalidade e interdisciplinaridade. O grupo de estudos
deverá se constituir num espaço de formação contínua, por meio da reﬂexão sobre a ação dos professores, que
deverão, a partir de sua práxis, contribuir horizontal e coletivamente com seus colegas, num processo de formação
e construção compartilhadas
Público-alvo: Professores de Ensino Fundamental dos Anos Finais e EJA dos Componentes Curriculares de Geograﬁa e de História e professores da Fumec
Carga Horária Total: 180h
Carga Horária Semanal: 6h, sendo2h não presenciais
Nº de encontros: 30
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 5ª feira, das 19h10 às 22h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
A.8) DESAFIOS DA REINVENÇÃO DA EJA II: REFLETINDO SOBRE AS PRÁTICAS COTIDIANAS
E AS POLÍTICAS DE EJA
Formadoras: Cláudio Borges da Silva
Resumo: A crescente precarização das condições de vida e trabalho da população brasileira cria muitas diﬁculdades para que os jovens e adultos possam retomar os estudos na escola. A reconﬁguração do formato do curso e a
construção cotidiana do currículo da EJA requer atenção permanente para com esse contexto, investigação sobre as
condições de vida dos alunos, assim como diálogo com suas demandas formativas. O grupo de estudos se propõe
a ser momento de investigação, planejamento e avaliação das práticas educativas desenvolvidas junto a jovens e
adultos de nossa escola. Nosso trabalho tem como princípios o currículo integrado e a centralidade do mundo do
trabalho, tal como previstos nas Diretrizes Curriculares de EJA de Campinas, assim como as referências de educação política e estética presentes no projeto de EJA da Emef Dulce Bento Nascimento e que vimos experienciando
ao longo da trajetória de nosso curso
Público-alvo: Docentes e gestores da EJA da Emef Profa. Dulce Bento Nascimento.
Carga Horária Total: 66h
Carga Horária Semanal: 2h/a
Nº de encontros: 28
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 2ª feira, das 8h30 às 10h10
Local: Emef Dulce Bento Nascimento
Endereço: Rua Aldo Grigol, n°356, Bairro Guará, Distrito de Barão Geraldo
A.9) Educação de Jovens e de Adultos Anos Finais e Anos Iniciais - 1º semestre
Formador: Harian Pires Braga
Resumo: Grupo de Estudos com mais de 10 anos de existência focando a EJA como modalidade de ensino, seus
desaﬁos como política pública e o cotidiano do ambiente escolar. Nas discussões pertinentes às políticas públicas o
grupo discute a oferta da modalidade no município, suas especiﬁcidades de matrícula e de permanência e a atuação
de educadores e educadoras. No que tange ao cotidiano escolar as temáticas contemporâneas, transdisciplinares e
as possibilidades pedagógicas dos componentes curriculares são abordados com o Norte no Mundo do Trabalho
Público-alvo: Equipes gestoras, professores de anos iniciais e ﬁnais do Ensino Fundamental da SME e Fumec
Carga Horária Total: 60h
Carga Horária Semanal: 4h/a
Nº de encontros: 15
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 6ª feira, das 8h15 às 10h45
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
A.10) REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS SOBRE O CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO “ARTE,
MÚSICA E EDUCAÇÃO: TUDO É COISA MUSICAL...” E “RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS AFRO-BRASILEIRA: SUBSÍDIOS À AÇÃO EDUCATIVA”
Formadora: Edlaine de Cássia Bergamin
Resumo: O Grupo de Estudos tem como objetivo proporcionar a leitura e a reﬂexão sobre o Caderno Curricular
Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume III - Arte, Música e Educação: Tudo é coisa musical?, em
vias de publicação, e o Caderno Curricular Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume II - Relações
Étnico-raciais afro-brasileiras: subsídios a ação educativa, em vias de publicação, possibilitando que professores,
agentes de educação infantil e monitores se aproximem das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas e recriem as práticas cotidianas da Educação Infantil. Conciliaremos os momentos de leitura e discussão
com saídas culturais e estudos do meio, apreciação de ﬁlmes e experimentações artísticas com adultos e crianças.
Público-alvo: Proﬁssionais do CEI Maria Aparecida Vilela Gomes Júlio e CEI Noêmia Cardoso Asbhar
Carga HoráriaTotal: 64 horas
Carga Horária Quinzenal: 4h, sendo 3h presenciais e 1h não presencial
Nº de encontros: 16
Nº de vagas: 15 por turma
Dia e Horário: 5ª feira, Turma A - 8h às 11h
Turma B - 14h às 17h
Local: CEI Noêmia Cardoso Asbhar
Endereço: Rua Professor Renê de Oliveira Barreto, nº 385, Jd Boa Esperança
A.11) PRÁTICAS COTIDIANAS NO CURRÍCULO
Formadoras: Elisângela Santos Magalhães, Renata Karla Barbizan Alves
Resumo: Aprofundar os princípios do Caderno Curricular Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume
I - Espaços e Tempos na Educação das Crianças. Contribuir para uma análise do Caderno Curricular Temático,
trazendo uma reﬂexão crítica de seus conceitos na relação com as ações pedagógicas da escola a ﬁm de possibilitar
a transformação e ressigniﬁcação dos tempos e espaços no cotidiano da educação infantil, buscando assim ações
educacionais que promovam experiências, inclusão e que despertem a criação de conhecimentos e saberes
Público-alvo: Monitores e Agentes de Educação Infantil e Professores do CEI Corujinha
Carga HoráriaTotal: 60 horas
Carga Horária Quinzenal: 4h, sendo 3h presenciais e 1h não presencial
Nº de encontros: 15
Nº de vagas: 15
Turma A
Formadora: Renata Karla Barbizan Alves
Dia e Horário: 4 ª feira, das 8h às 11h
Turma B
Formadora: Elisângela Santos Magalhães
Dia e Horário: 4 ª feira, das 13h às 16h
Local: CEI Corujinha
Endereço: Rua Rodney Ricci s/n°, Jardim Esplanada
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A.12)ESTUDOS E INTERAÇÕES- CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO DE “ARTE, MÚSICA E
EDUCAÇÃO: TUDO É COISA MUSICAL...”
Formadora: Ana Paula Reis, Camila Lima Martin
Resumo: Estudos, pesquisas, leituras, debates, trocas de relatos de experiências, vivências/experiências e consequências, (re)construções de conhecimentos, partindo do Caderno Curricular Temático: Ações Educacionais em
Movimento - Volume III - Arte, Música e Educação: Tudo é coisa musical?, em vias de publicação, a ﬁm de implementar a proposta deste Caderno Curricular e mobilizar transformações nas práticas educacionais com música nas
escolas. Temáticas enfatizadas: arte; arte e educação; a música e outras formas de expressão artística; a arte como
conhecimento; experiência, autoria e criação; educador-pesquisador; repertório musical; composição musical; experiência, arte, música e transformações da realidade dentro e fora da escola
Público-alvo: Proﬁssionais da SME
Carga HoráriaTotal: 90 horas
Carga Horária Semanal: 3h/a, alternando uma semana presencial e outra em Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA)
Nº de encontros: 30 encontros, sendo 16 presenciais e 14 em AVA
Nº de vagas: 40
Dia e Horário: 5 ª feira, das 18h30 às 21h
Local: EMEF/EJA Profª Geny Rodriguez
Endereço: Avenida das Amoreiras, nº 1430, São Bernardo
A.13)MOVIMENTOS CURRICULARES - SABER, SENTIR E FAZER JUNTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAMPINAS
Formadoras: Ianaê Gabos Moretti Silva, Kátia Regina de Souza Queiroz Villalba
Resumo: Estabeleceremos relações entre as reﬂexões sobre os Movimentos Curriculares Municipais (CCTs Espaços e Tempos, Arte Música, Etnia e Educação Inclusiva), e a prática educativa para valorizar o “Pensar, sentir e
fazer com”, a partir do olhar e da escuta atenta com ênfase no acolhimento às singularidades. O conhecimento das
concepções e princípios dos documentos estudados poderá contribuir com a prática, autoria e criação dos envolvidos, através de movimentos criativos, inclusivos, inesperados e de acolhimento às diferenças
Público-alvo: Agentes de Educação Infantil, monitores infanto-juvenis e professores de Educação Infantil da SME
Carga HoráriaTotal: 120 horas
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 3h/a presenciais e 1h/a não presencial
Nº de encontros: 30
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 4ª feira, das 14h às 16h30
Local: CEI Dr Eduardo Pereira de Almeida
Endereço: Rua São José do Rio Pardo, nº 133, Jd Nova Europa
A.14) CULTURA, ARTE E REGIONALIDADES - DIALOGANDO COM OS CADERNOS CURRICULARES TEMÁTICOS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINAS
Formadora: Débora Regina Belinazzo de Moraes Barbosa
Resumo: O grupo de estudos pretende desenvolver reﬂexões teóricas e práticas acerca dos diferentes modos de
expressão da arte, da literatura e da música existentes em nosso país e entretecer costuras com o Caderno Curricular
Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume III - Arte, Música e Educação: Tudo é coisa musical?, e
o Caderno Curricular Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume II - Relações Étnico-raciais afro-brasileiras: subsídios a ação educativa, ambos em vias de publicação. Também pretende abordar a arte e cultura
brasileira, africana, indígena e européia bem como suas subjetividades. Estudaremos o conceito de infância, cultura, arte e folclore envolvendo teoria e prática e estabelecendo diálogos com o Projeto Pedagógico buscando captar
os trabalhos com artes e música, sempre buscando a fruição e o “fazer com” as crianças
Público-alvo: Proﬁssionais do CEI Casinha Feliz e CEI São Francisco de Assis
Carga HoráriaTotal: 60 horas
Carga Horária Quinzenal: 4h, sendo 3h presenciais e 1h não presencial
Nº de encontros: 15
Nº de vagas: 10por turma
Dia e Horário: 4ª feira, Turma A - 8h às 11h
Turma B - 14h às 17h
Local: CEI São Francisco de Assis
Endereço:Rua Professora Alaíde Toledo Garllip, nº 360, Jd. Esmeraldina
A.15) ESTUDOS E DIÁLOGOS SOBRE A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO
Formadora: Patrícia Regina Infanger Campos, Regina Carvalho Calvo de Faveri,Flávia Ferreira Leão Hatore
Resumo: Em consonância com o tema de trabalho para o ano de 2020 nos CEI “Alexandre Sartori Faria” e CEI
“Zuleika Hellmeister Novaes”, “Brasil: um país de muitos povos”, este Grupo de Estudos pretende abordar a
formação do povo brasileiro com temática voltada para a diversidade étnica, por meio do estudo, discussões de
textos, vídeos e literatura direcionadas às culturas negra, indígena e demais povos que contemplem os movimentos
de imigração de diferentes países para o Brasil, que inﬂuenciaram na formação do povo brasileiro. Os temas estudados estarão diretamente relacionados aos Documentos Curriculares da Educação Infantil e ao Caderno Curricular
Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume II - Relações Etnico-raciais afro-brasileiras: subsídios a
ação educativa, em vias de publicação
Público-alvo: Agentes de Educação Infantil e Monitores Infanto-juvenis e Professores do CEI Alexandre Sartori
Faria e CEI Zuleika Hellmeister Novaes
Carga HoráriaTotal: 60 horas
Carga Horária Quinzenal: 4h, sendo 3 h presenciais e 1h não presencial
Nº de encontros: 15
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 3ªfeira, Turma A - 8h as 11h
Turma B - 14h as 17h
Local: CEI Alexandre Sartori Faria
Endereço: Rua Professora Consuelo Freire Brandão, s/n, Vila São Joaquim
A.16)MARIA ARTEIRA
Formadora: Eunice Joseane Araújo, Janey Cristina da Silva
Resumo: Estudos de textos em diálogo com práticas pedagógicas, tendo em vista experiências e materiais que
compõem as expressões artísticas dentro e fora da escola, com adultos e com e para as crianças. Haverá criação e
autoria com os participantes, bem como ampliação de repertórios e composições, possibilitando o conhecimento do
Caderno Curricular Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume III - Arte, Música e Educação: Tudo
é coisa musical?, em vias de publicação, de forma prática e participativa. O foco dos estudos e dos fazeres estará
na arte e no brincar; numa relação próxima aos movimentos pedagógicos que permeiam a escola, e se reﬂetem nos
Projetos Pedagógicos da escola. O corpo e o lúdico na arte, na ciência, na ﬁlosoﬁa, no brincar e no criar, faz-se
nossa temática
Público-alvo: Agentes de Educação Infantil e Monitores Infanto-juvenis do CEI Maria Célia Pereira havendo
vagas, demais proﬁssionais da SME
Carga HoráriaTotal: 52 horas
Carga Horária Quinzenal: 4h, sendo 3h presenciais e 1h não presencial
Nº de encontros: 13
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 5ªfeira, Turma A - 8h às 11h
Turma B - 14h às 17h
Local: CEI Maria Célia Pereira
Endereço:Rua Armando Antônio D’Otaviano, nº 12, Parque Cidade
A.17) PARTILHAS E DESCOBERTAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Formadora: Elaine Messias Gomes
Resumo: O Grupo de Estudos pretende compartilhar práticas pedagógicas que acontecem em nossa rede e simultaneamente irá trilhar um caminho de descobertas a partir de estudos que faremos do Caderno Curricular Temático:
Ações Educacionais em Movimento - Volume III - Arte, Música e Educação: Tudo é coisa musical?, em vias de
publicação. Reﬂetiremos e discutiremos sobre alguns princípios e concepções apresentados no caderno temático,
de forma a enriquecer a prática pedagógica
Público-alvo: Professores de Educação Infantil da SME
Carga HoráriaTotal: 48 horas
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 3h/a presenciais e 1h/a não presencial
Nº de encontros: 12
Nº de vagas: 16
Dia e Horário: 4ªfeira, das 14h às 16:h30
Local: CEI Presidente Arthur Bernardes
Endereço: Rua dos Aicuxunas, nº 255, Vila Costa e Silva
A.18) E ESSA HISTÓRIA ENTROU POR UMA PORTA E SAIU PELA OUTRA: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, LITERATURA INFANTIL E MARAVILHAMENTO LITERÁRIO NO COTIDIANO DO CEI
CLÁUDIA MARIA LUZ XAVIER
Formadora: Luciana de Andrade Tambascia, Maria Vania Messias
Resumo: O objetivo deste Grupo de Estudos é construir com os proﬁssionais que atuam no CEI Claudia Maria
Luz Xavier reﬂexões coletivas sobre as diferentes possibilidades de contação de histórias, bem como estudar
alguns elementos da teoria literária infantil, visando construir propostas de intervenção/atuação no CEI a partir
dos estudos realizados
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Público-alvo: Agentes de Educação Infantil e Monitores Infanto-juvenis do CEI Claudia Maria Luz Xavier
Carga HoráriaTotal: 60 horas
Carga Horária Quinzenal: 4h, sendo 3 h presenciais e 1h não presencial
Nº de encontros: 15
Nº de vagas: 10
Turma A
Formadora: Luciana de Andrade Tambascia
Dia e Horário:3ª feira, - das 8h às 11h
Turma B
Formadora: Maria Vania Messias
Dia e Horário: 3ª feira, das 14h às 17h
Local: CEI Claudia Maria Luz Xavier
Endereço: Rua Fares Abib, nº 197, Pq. São Bento

propósito de contribuir com o trabalho docente em prol da implantação e fortalecimento dos Grêmios Estudantis
da Rede Municipal de Campinas. O grupo de trabalho utilizará de bases teóricas e recursos práticos para ampliar o
repertório dos proﬁssionais na perspectiva da educação de cidadãos socialmente ativos e politizados
Público-alvo: Professores e Gestores da SME
Carga Horária Total: 20h
Carga Horária Mensal: 2h30
Nº de encontros: 8
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 5ª feira, última de cada mês
Turma A - 8h às 10h30
Turma B - 14h às 16h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí

A.19) ESTUDO DE ELEMENTOS DA LITERATURA INFANTIL: A LEITURA E A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO COTIDIANO DO CEI CLÁUDIA MARIA LUZ XAVIER
Formadoras: Thais Elena Lotumolo
Resumo: A proposta de organização de um Grupo de Estudos para os professores do CEI Cláudia Maria Luz
Xavier buscará contribuir com a formação continuada dos proﬁssionais da unidade, enfatizando a importância do
conhecimento e da partilha de saberes sobre elementos da literatura infantil e o resgate da importância da leitura,
da contação de histórias e o estudo de diferentes suportes para esta prática. O Grupo de Estudos será um ambiente
de reﬂexões sobre diferentes propostas de contação de histórias para os agrupamentos etários da educação infantil,
bem como um espaço para a construção de intervenções no CEI Cláudia Maria Luz Xavier. Por meio desta proposta
teremos um grupo de compartilhamento de bibliograﬁas e materiais relacionados a contação de histórias, além da
manutenção do espaço da biblioteca de nossa escola, em conformidade com as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica para a Educação Infantil da SME e o Projeto Político Pedagógico da nossa unidade escolar.
Público-alvo: Professores e Equipe Gestora do CEI Claudia Maria Luz Xavier
Carga HoráriaTotal: 90 horas
Carga Horária Quinzenal: 3h/a, sendo 2h/a presenciais e 1h/a não presencial
Nº de encontros: 30
Nº de vagas: 10 por turma
Dia e Horário: 3ª feira, das 11h05 às 12h45
Local: CEI Claudia Maria Luz Xavier
Endereço: Rua Fares Abib, nº 197, Pq. São Bento

B.5) Atendendo A todos e a cada um: a pedagogia Freinet no Ensino Fundamental
Formadoras: Ana Flávia Valente Teixeira Buscariolo, Cinthia Viera Brum Lima
Resumo: A proposta de continuidade desse grupo de trabalho nasceu da necessidade de atender à diversidade
existente em nossas salas de aula. Sabemos da importância em respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem das
crianças, instrumentalizando-as para que elas se desenvolvam e aprendam. Encontramos na proposta pedagógica
de Freinet, instrumentos de trabalho, como os “ateliês”, atendendo as necessidades individuais - já que cada criança
tem seu “plano de trabalho individual” - e também garantindo um coletivo de trabalho com a Turma, considerando
que os eixos desta pedagogia são: cooperação, livre expressão, autonomia e trabalho. Pretendemos ainda garantir
um trabalho interdisciplinar/multidisciplinar, considerando que, na pedagogia Freinet, os projetos de trabalhos nascem das necessidades e propostas das crianças, são os “complexos de interesse” que norteiam a prática pedagógica
Público-alvo: Professores da Emef Edson Luis Lima Souto
Carga Horária Total: 45
Carga Horária Semanal: 3h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 15
Nº de vagas: 15
Dia e Horário: 5ª feira, das 12h às 13h40, quinzenalmente.
Local: Emef Edson Luis Lima Souto
Endereço: Rua Paulo de Souza Marques, s/n, Bairro San Martin.

A.20) PRÁTICAS DE DIÁLOGO: UM CAMINHO PARA NÃO-VIOLÊNCIA?
Formadoras: Luciana de Assis Duarte, Vanessa de Fátima Faria
Resumo: Este Grupo de Estudos deseja contribuir com a busca de um novo olhar para as relações, conﬂitos, necessidades, estratégias de convivência do cotidiano por meio de práticas de diálogo baseadas no conceito freiriano, que
entende diálogo enquanto encontro amoroso, que humaniza a partir da transformação de si e do mundo. Nos aproximaremos de alguns conceitos do Caderno Curricular Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume
I - Espaços e Tempos na Educação das Crianças, no que se refere ao cuidado de si e do outro de forma acolhedora
e respeitosa, ouvindo atentamente, apoiando e encorajando suas descobertas e ações
Público-alvo: Proﬁssionais da SME
Carga Horária Total: 48 horas
Carga Horária Semanal:4h/a, 3h/a presenciais e 1h/a não presencial
Nº de encontros: 12
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 4ªfeira, das 14h30 às 17h
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof.
Milton de Almeida Santos”
Endereço: R: Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
A.21) POTENCIALIZANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, EM ESPECIAL AS RELAÇÕES COM A
ARTE, À LUZ DOS DOCUMENTOS CURRICULARES DA SME
Formadoras:Carmen Alvares Lopes, Lisandra Minto Lourenço
Resumo: Esse Grupo de Estudo propõe: uma imersão nos conceitos e princípios tecidos nos documentos curriculares concebidos pela SME, num movimento reﬂexivo, transformador e inusitado, com as práticas pedagógicas,
imbuído pela arte e pela ﬁlosoﬁa; acolher e debater as temáticas trazidas pelos participantes à luz dos documentos
curriculares; ressigniﬁcar e promover possíveis aproximações e intencionalidades com o pensar e fazer com o
outro, no cotidiano das práticas educativas com destaques e reﬂexões sobre o “trabalho com projetos”
Público-alvo: Proﬁssionais da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Campinas
Carga Horária Total: 88 horas
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 3h/a presencial e 1h/a não presencial
Nº de encontros: 22
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 4ª feiras, das 19h às 21h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof.
Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, nº 880, Cambuí

B.6) Tópicos de Ensino/Aprendizagem da Língua Inglesa
Formadora: Elizandra Roberta Neves de Carvalho
Resumo: O presente Grupo de Trabalho busca suscitar a discussão de tópicos relacionados ao ensino e aprendizagem da Língua Inglesa, por uma perspectiva mais formativa e menos estruturalista, culminando com a elaboração
coletiva de projetos de pesquisa e produção de atividades a serem aplicadas em sala de aula, as quais contemplem
os eixos: Multiletramentos, Identidade e Ensino Crítico.
Público-alvo: Professores de Língua Inglesa da SME
Carga Horária Total: 90h/a
Carga Horária Semanal: 03 h/a
Nº de encontros: 30, sendo 15 presenciais quinzenalmente e 15 em AVA
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 2ª feira, das 19h às 21h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí.
B.7) EIXO DE TRABALHO EDUCAÇÃO INTEGRAL: LINGUAGEM - ANOS INICIAIS E FINAIS
Formadoras: Crislaine Matozinhos Silva Modesto
Resumo: Este Grupo de Trabalho objetiva buscar subsídios teóricos/metodológicos e reﬂetir sobre práticas possíveis para a Educação Integral no que diz respeito ao trabalho pedagógico que viabilize os múltiplos letramentos e
domínio das diferentes linguagens, considerando os processos de criação, a intertextualidade, a contextualização
do conhecimento, a pesquisa, o trabalho com diferentes gêneros textuais e suportes, as variedades linguísticas e as
diferentes formas de expressão cultural presentes na diversidade de nossa sociedade. Nessa perspectiva, a biblioteca escolar e laboratórios de informática podem ser potencializados para o desenvolvimento de projetos envolvendo
produção textual, oﬁcinas de leitura, literatura, elaboração de jornal, rádio escolar, conversação, linguagem digital,
entre outros. Prevê-se, como resultado do trabalho, a elaboração coletiva do texto preliminar do Caderno Curricular Temático - Eixo de Trabalho LINGUAGEM - ANOS INICIAIS E FINAIS, que se constituirá um documento
orientador sobre práticas curriculares voltado à implementação do tema nas Escolas de Educação Integral e ao
fortalecimento da política educacional para a educação integral em tempo integral da SME
Público-alvo: Professores II e Professores III de Língua Portuguesa e Inglês que atuam em Emefeis, havendo
vagas, demais professores da SME
Carga Horária Total: 64h
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 16
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 5ª feira, das 18h30 às 21h10
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí.

CATEGORIA B - GRUPO DE TRABALHO:
B.1) Desafios: Encontros e Caminhos nos Percursos Educacionais
Formadora: Magda Aparecida Teodósio Ribeiro
Resumo: Desenvolvimento de novas metodologias pedagógicas e práticas educacionais para o enfrentamento dos
conﬂitos que surgem no cotidiano da sala de aula e comprometem o ensino aprendizagem e as relações interpessoais que se desenvolvem no contexto escolar
Público-alvo: Proﬁssionais da Emef Pe. Leão Vallerié
Carga Horária Total: 60h
Carga Horária Semanal: 2h/a
Nº de encontros: 30
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 5ª Feira, Turma A - 8h30 às 10h10
Turma B -14h às 15h40
Local: Emef/EJA Padre Leão Vallerié
Endereço: Rua Benedito Cândido Ramos, nº10, Parque Valença
B.2) Diálogos Curriculares - Educação Especial na perspectiva Inclusiva
Formadoras: Mariana da Cunha Sotero, Suselei Aparecida Bedin Aﬀonso
Resumo: Esse Grupo de Trabalho objetiva planejar e organizar formas de diálogos, com as comunidades escolares
e gestores das políticas educacionais da SME, sobre os saberes/fazeres compartilhados e registrados no Caderno
Curricular temático “Narrativas sobre Educação Especial no contexto das escolas da Rede Municipal de Ensino
de Campinas”, em construção.
Público-alvo: Os proﬁssionais da SME que já foram coordenadores de GTs na área da Educação Especial
Carga Horária Total: 120h
Carga Horária Semanal: 8h/a, sendo 4h/a em AVA
Nº de encontros: 30
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 5ª feira, 8h às 11h20
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
B.3) IDENTIDADES, SINGULARIDADES E COLETIVIDADE
Formadora: Juliana Andréa Manfrinato
Resumo: O Grupo de Trabalho desenvolverá estudos, discussões, encaminhamentos quanto as ações pedagógicas
envolvendo as temáticas das relações interpessoais, das singularidades, de identidades e da coletividade, estudando
a bibliograﬁa especíﬁca, discutindo e produzindo registros e documentação pedagógica que contribuam com abordagens interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares, transversalidades no trabalho pedagógico com
ateliês no ciclo III da escola
Público-alvo: Professores da Emef Edson Luis Lima Souto
Carga Horária Total: 120h
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 30
Nº de vagas: 15
Dia e Horário: 3ª feira, das 9h40 às 12h10
Local: EMEF Edson Luis Lima Souto
Endereço: Rua Paulo de Souza Marques, s/n, San Martin
B.4) Grêmio Estudantil
Formador: Fernando Henrique Martins
Resumo: Considerando a meta 19 do Plano Municipal de Educação/2015, que deﬁne ações para Gestão Democrática da Educação, a Assessoria de Educação e Cidadania da SME traz, junto aos programas parceiros, a apresentação de ferramentas e experiências de desenvolvimento de protagonismo juvenil, liderança e cidadania, com o

B.8) EIXO DE TRABALHO EDUCAÇÃO INTEGRAL: EXPERIÊNCIAS MATEMÁTICAS - ANOS INICIAIS E FINAIS
Formadora: Francis Roberta de Jesus
Resumo: Este Grupo de Trabalho objetiva buscar subsídios teóricos/práticos/metodológicos e reﬂetir sobre práticas possíveis para a educação integral no que diz respeito ao trabalho pedagógico que viabilize a apropriação do
conhecimento matemático e tecnológico para além de seu caráter instrumental. Estes, vistos como meios para compreender e transformar o mundo, estimularão o interesse, a curiosidade e o espírito de investigação. A resolução
de problemas, as atividades de pesquisa, a interpretação de tabelas e dados estatísticos, os recursos tecnológicos e
a robótica devem fomentar a aprendizagem dos conteúdos curriculares com o intuito de estimular a criatividade,
a experimentação, a criticidade, a análise sistêmica e a inclusão de tecnologia digital com vistas à inovação dos
métodos de ensino. Prevê-se, como resultado do trabalho, a elaboração coletiva do texto preliminar do Caderno
Curricular Temático - Eixo de Trabalho Experiências Matemáticas - ANOS INICIAIS E FINAIS, que se constituirá
um documento orientador sobre práticas curriculares voltado à implementação do tema nas Escolas de Educação
Integral e ao fortalecimento da política educacional para a educação integral em tempo integral da SME
Público-alvo: Professores II e Professores III de Matemática que atuam em Emefeis, havendo vagas, demais
professores da SME
Carga Horária Total: 64h
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 16
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 5ª feira, das 18h30 às 21h10
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
B.9)EIXO DE TRABALHO EDUCAÇÃO INTEGRAL: ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS ANOS INICIAIS E FINAIS
Formadora: Suselei Aparecida Bedin Aﬀonso
Resumo: Este Grupo de Trabalho objetiva buscar subsídios teóricos/práticos/metodológicos e reﬂetir sobre práticas possíveis para a educação integral no que diz respeito ao trabalho pedagógico que viabilize o desenvolvimento
do pensamento artístico e da percepção estética, caracterizando-se como um modo próprio de ordenar e dar sentido
à experiência humana, desenvolvendo com o educando a sensibilidade, a percepção e a imaginação no domínio do
conhecimento artístico necessário para compreender a arte como meio de humanização da realidade. O trabalho
nesse eixo deve privilegiar o trabalho com as várias linguagens artísticas, articulando saberes que envolvam as
práticas de criação e autoria, focando no diálogo das expressões interculturais e pluriétnicas. Serão contemplados projetos que envolvam cinema, arte, música, danças indígenas e africanas, jogos dramáticos, improvisação
e encenação, danças populares brasileiras, produção digital, aprendizagem de instrumentos musicais, fanfarra,
preservação do patrimônio, museus e demais equipamentos públicos culturais. Prevê-se, como resultado do trabalho, a elaboração coletiva do texto preliminar do Caderno Curricular Temático - Eixo de Trabalho ATIVIDADES
ARTÍSTICAS E CULTURAIS - ANOS INICIAIS E FINAIS, que se constituirá um documento orientador sobre
práticas curriculares voltado à implementação do tema nas Escolas de Educação Integral e ao fortalecimento da
política educacional para a educação integral em tempo integral da SME.
Público-alvo: Professores II e Professores III de Arte que atuam em Emefeis, havendo vagas, demais professores
da SME
Carga Horária Total: 64h
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 16
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 3ª feira, das 18h30 às 21h
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí.

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020
B.10) EIXO DE TRABALHO EDUCAÇÃO INTEGRAL: ATIVIDADES MOTORAS E ESPORTIVAS ANOS INICIAIS E FINAIS
Formadora: Valéria Castanho Silveira
Resumo: Este Grupo de Trabalho objetiva buscar subsídios teóricos/metodológicos e reﬂetir sobre temas possíveis
para a Educação Integral no que diz respeito a um trabalho pedagógico que viabilize a vivência de diferentes práticas corporais advindas das mais diversas manifestações culturais, acolhendo as singularidades. Com o objetivo
de valorizar e preservar o nosso vasto patrimônio cultural, artístico e desportivo, reﬂetiremos sobre as expressões
da corporeidade nos esportes, na ginástica, na dança, nos jogos, nas práticas corporais que promovam o desenvolvimento saudável do indivíduo. Prevê-se, como resultado do trabalho, a elaboração coletiva do texto preliminar do
Caderno Curricular Temático - Eixo de Trabalho ATIVIDADES MOTORAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- ANOS INICIAIS E FINAIS, que se constituirá um documento orientador sobre práticas curriculares voltado à
implementação do tema nas Escolas de Educação Integral e ao fortalecimento da política educacional para a Educação Integral em tempo integral da SME
Público-alvo: Professores II e Professores III de Educação Física que atuam em Emefeis, havendo vagas, demais
professores da SME
Carga Horária Total: 64h
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 16
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 3ª feira, das 18h30 às 21h10
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
B.11) EIXO DE TRABALHO EDUCAÇÃO INTEGRAL: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - ANOS INICIAIS
Formadora: Vilma Vieira da Silva Ferreira
Resumo: Este Grupo de Trabalho objetiva buscar subsídios teóricos/práticos/metodológicos e reﬂetir sobre práticas possíveis para a educação integral no que diz respeito ao trabalho pedagógico que contemple a reﬂexão
sobre a importância de bons hábitos alimentares e as necessidades de restrições alimentares. Deﬁne-se alimentação
saudável sendo aquela balanceada, diversiﬁcada e necessária para o melhor desenvolvimento e crescimento. Devem ser contemplados projetos que busquem a conscientização da importância de hábitos alimentares saudáveis
para a vida, bem como os cuidados com a higiene. Prevê-se, como resultado do trabalho, a elaboração coletiva
do texto preliminar do Caderno Curricular Temático - Eixo de Trabalho ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - ANOS
INICIAIS, que se constituirá um documento orientador sobre práticas curriculares voltado à implementação do
tema nas Escolas de Educação Integral e ao fortalecimento da política educacional para a Educação Integral em
tempo integral da SME
Público-alvo: Professores II e Professores III que atuam em Emefeis, havendo vagas, demais professores da SME
Carga Horária Total: 64h
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 16
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 3ª feira, das 18h30 às 21h10
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
B.12) EIXO DE TRABALHO EDUCAÇÃO INTEGRAL: CIÊNCIA, TECNOLOGIAS, SUSTENTABILIDADE E PREVENÇÃO - ANOS FINAIS
Formadora: Carolina da Silva Costa
Resumo: Este Grupo de Trabalho objetiva buscar subsídios teóricos/práticos/metodológicos e reﬂetir sobre práticas possíveis para a educação integral no que diz respeito ao trabalho pedagógico que viabilize a apropriação
do conhecimento cientíﬁco, da natureza e da tecnologia, como meios para compreender e transformar o mundo
natural e social, estimulando o interesse, a curiosidade e o espírito de investigação. As atividades de pesquisa, os
experimentos práticos e o ensino por investigação devem permitir exercitar a curiosidade intelectual e a abordagem
própria das Ciências. Tais práticas incluem a reﬂexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos das
diferentes áreas. Prevê-se, como resultado do trabalho, a elaboração coletiva do texto preliminar do Caderno Curricular Temático - Eixo de Trabalho Ciência, Tecnologias, Sustentabilidade e Prevenção - ANOS FINAIS, que se
constituirá um documento orientador sobre práticas curriculares voltado à implementação do tema nas Escolas de
Educação Integral e ao fortalecimento da política educacional para a Educação Integral em tempo integral da SME
Público-alvo: Professores II e Professores III de Ciências que atuam em Emefeis, havendo vagas, demais professores da SME
Carga Horária Total: 64h
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 16
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 3ª feira, das 18h30 às 21h10
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
B.13) EIXO DE TRABALHO EDUCAÇÃO INTEGRAL: ORGANIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROTAGONISMO INFANTOJUVENIL - ANOS INICIAIS E FINAIS
Formadoras: Mariana Volpato Mariutti, Mariana da Cunha Sotero
Resumo: Este Grupo de Trabalho objetiva buscar subsídios teóricos/práticos/metodológicos e reﬂetir sobre práticas possíveis para a Educação Integral no que diz respeito ao trabalho pedagógico que viabilize a reorganização do
tempo e o espaço para melhor aprender, e possibilite aos alunos o enriquecimento de seu universo de referências,
ao aprofundar conhecimentos, vivenciar novas experiências, esclarecer dúvidas. Prevê-se, como resultado do trabalho, a elaboração coletiva do texto preliminar do Caderno Curricular Temático - Eixo de Trabalho ORGANIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROTAGONISMO INFANTO-JUVENIL - ANOS INICIAIS E FINAIS, que se constituirá
um documento orientador sobre práticas curriculares voltado à implementação do tema nas Escolas de Educação
Integral e ao fortalecimento da política educacional para a Educação Integral em tempo integral da SME
Público-alvo: Professores II e Professores III de Inglês, Arte, Educação Física e Professor IV que atuam em Emefeis, havendo vagas, demais professores da SME
Carga Horária Total: 64h
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 16
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 5ª feira, das 18h30 às 21h10
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
B.14) LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL: MOVIMENTO DE CONSTRUÇÃO COLETIVA - MÓDULO V
Formadora: Celisa Carrara Bonamigo
Resumo: Este Grupo de Trabalho realizará estudos e debates teóricos e práticos sobre temas de natureza conceitual
e metodológica para a elaboração do Caderno Curricular Temático de Leitura e Escrita da Rede Municipal de
Ensino de Campinas. Propomos para o módulo V, além de ampliar a participação dos proﬁssionais da rede, a ﬁm
de contemplar as contribuições dos grupos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, anos iniciais e ﬁnais e
EJA, priorizar a produção escrita do Caderno Curricular Temático. Paralelamente, iremos reﬂetir sobre as ações
educacionais das unidades por meio de oﬁcinas, seminários, diálogo com proﬁssionais convidados, entre outras
atividades, com a ﬁnalidade de subsidiar a produção da escrita desse Documento
Público-alvo: Proﬁssionais da SME. Não há necessidade de haver participado dos módulos anteriores
Carga HoráriaTotal: 90 horas
Carga Horária Semanal: 3h/a, alternando uma semana presencial e outra em Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA)
Nº de encontros: 30 encontros, sendo 15 presenciais e 15 em AVA
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 3ª feira, das 18h30 às 21h
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
B.15) CADERNOCURRICULAR:ÉTICA E EDUCAÇÃO
Formadora: Eneida Fátima Marques, Luciana Sílvia Evangelista
Resumo: Formação especíﬁca para o exercício de escrita do Caderno Curricular Temático sobre as relações entre
a Educação e a Ética, em elaboração. A proposta de escrita visa aprofundar a interlocução entre o pensar e o fazer
pedagógicos no cotidiano das escolas da SME, tendo em vista a plena implementação das Diretrizes Curriculares
Municipais para a Educação Básica e os princípios que regem os direitos humanos na civilização ocidental. As
questões serão tratadas pela perspectiva da ﬁlosoﬁa política, tomada como área de estudo e reﬂexão sobre o que
é próprio da convivência entre os seres humanos e as relações de poder que a permeiam, analisando e discutindo
temas a respeito dos campos educativo, institucional, laboral. Para esta etapa da elaboração do caderno, será importante a presença das vozes dos diferentes atores que compõem o fazer pedagógico dentro das escolas. A escrita
partirá de estudos, leituras sobre o tema, pesquisas, debates, trocas de relatos de experiências, num processo que
resultará no texto ﬁnal do Caderno Temático sobre relações éticas nas escolas da rede
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Público-alvo: Proﬁssionais da SME
Carga HoráriaTotal: 84 horas
Carga Horária Semanal: 3h/a, alternando uma semana presencial e outra em Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA)
Nº de encontros: 28 encontros, sendo 14 presenciais e 14 em AVA
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 4 ª feira, das 18h30 às 21h
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
B.16)HORTA ESCOLAR: “VIVER O VERDE”
Formadora: Olinta Flora Guimarães
Resumo: O Grupo de Trabalho visa o desenvolvimento e a consolidação do projeto horta na UE. Este projeto
abrange a continuidade da horta escolar e a criação de um jardim sensorial. Para que este projeto se desenvolva
faremos: a sensibilização dos diversos proﬁssionais da Unidade Educacional, das crianças e suas famílias; apresentações e discussões sobre espaços para o plantio; seleção de formatos e tipos de plantas para a estruturação de
canteiros e jardins; planejamento e construção do jardim sensorial; e elaboração de atividades pedagógicas a serem
incorporadas nos planos de trabalho de acordo com as singularidades de cada turma e os propósitos da unidade,
com destaque para a integração com a alimentação escolar e cultura alimentar, meio ambiente e sustentabilidade
Público-alvo: Proﬁssionais que atuam no CEI Carlos Drummond de Andrade
Carga HoráriaTotal: 58 horas
Carga Horária Semanal: 2h presenciais
Nº de encontros: 29
Nº de vagas: 16
Dia e Horário: 4ª feira, das 14h às 16h
Local: CEI Carlos Drummond de Andrade
Endereço: Rua Antônio Carlos Folegatti, nº 65, Jardim Nova Mercedes
B.17) EIXO DE TRABALHO EDUCAÇÃO INTEGRAL CULTURA, SOCIEDADE E ESCOLA -ANOS
FINAIS
Formadora: Eliseu Muniz dos Santos, Daniel Carlos Estevão
Resumo: Este Grupo de Trabalho objetiva buscar subsídios teóricos/metodológicos e reﬂetir sobre práticas possíveis para a educação integral no que diz respeito ao trabalho pedagógico que viabilize a compreensão das relações
humanas com o meio que levaram ao surgimento das formações sociais, políticas e econômicas, em virtude das
quais os grupos e as diversas culturas se organizaram. Nessa perspectiva, deve-se evidenciar a apropriação das
noções do multiculturalismo (valorização das diferenças étnico raciais), a possibilidade de distinguir as relações
sociais da cultura em diferentes realidades históricas e espaciais, o conhecimento dos aspectos ligados ao modo de
vida dos ameríndios e afro-brasileiras, levando-se em conta o conceito de ética e de cidadania. Propõe-se fomentar
as relações da escola com a territorialidade e a intersetoriedade, bem como o desenvolvimento do domínio das diferentes leituras, tais como textos, mapas, imagens, fontes históricas no sentido do desenvolvimento da autonomia
intelectual e da iniciação à pesquisa, promovendo a reﬂexão, a criticidade e o diálogo. Prevê-se, como resultado do
trabalho, a elaboração coletiva do texto preliminar do Caderno Curricular Temático - Eixo de Trabalho CULTURA,
SOCIEDADE E ESCOLA - ANOS FINAIS, que se constituirá um documento orientador sobre práticas curriculares voltado à implementação do tema nas Escolas de Educação Integral e ao fortalecimento da política educacional
para a Educação Integral em tempo integral da SME
Público-alvo: Professores III de História e Geograﬁa, havendo vagas, demais proﬁssionais da SME
Carga HoráriaTotal: 64h/a
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 16
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 3ª feira, das 18h30 as 21h10
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
CATEGORIA C - CURSO:
C.1)Cinema e Cineclube na escola de Educação Básica
Formadores: Eneida Fátima Marques, Damaris Guedes Cruz, Joice Ribeiro Souza Coimbra
Resumo: O curso tem como proposta subsidiar a aplicação da Res. SME N° 07/2016, que Institui o Programa
“Cinema & Educação - A Experiência do Cinema na Escola de Educação Básica Municipal” (28/3/2016). Nessa
perspectiva, propõe realizar a formação de cineclubistas envolvidos nas ações educacionais, para que estes possam
assumir o protagonismo necessário na relação com o cinema na escola segundo os princípios do presente programa. O curso será dividido em módulos que pretendem fornecer, por meio de encontros coletivos e dinâmicos com
formadores diversos, uma perspectiva ampliada das possibilidades das vivências escolares que envolvem a relação
com o cinema como Arte
Público-alvo: proﬁssionais da SME e Fumec
Carga Horária Total: 104 h/a
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 26
Nº de vagas: 30
Dia e Horário: 5ª feira, das 19h às 21h30
Local: MIS - Museu de Imagem e do Som - Campinas
Endereço: Rua Regente Feijó, nº 859, Centro
C.2) EDUCAÇÃO & SAÚDE - AGREGANDO SABERES SOBRE PREVENÇÃO EM HIV, IST E HEPATITES VIRAIS
Formador: Fernando Henrique Martins
Resumo: Essa formação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de
Saúde por meio do Programa Municipal de IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais, visto que a epidemia de HIV e síﬁlis
tem crescido na faixa etária de 15 a 24 anos, em nosso município
Público-alvo: Professores da SME e FUMEC
Carga Horária Total: 30h
Carga Horária Semanal: 6h/a, sendo 2h/a não presenciais
Nº de encontros: 5
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 4ª feira, das 8h às 11h20
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
C.3) língua e Cultura Espanhola - Básico
Formadora: Lenice Honorato dos Santos
Resumo: Formação básica inicial em Língua e Cultura dos países hispanófonos, buscando o desenvolvimento da
compreensão e expressão oral e escrita para atuação do educador junto aos alunos da Rede Municipal de Educação
de Campinas, de maneira a integrar o ensino da Língua Espanhola nas escolas e aos objetivos do currículo da SME
Público-alvo: Professores do Ensino Fundamental da SME, havendo vagas, Professores da Educação Infantil, da
EJA e Fumec
Carga Horária Total: 120h
Carga Horária Semanal: 4 h/a, sendo 1 h/a não presencial
Nº de encontros: 30
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 4ª feira, das 19h às 21h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí.
C.4) Cinema Brasileiro na década de 1960: diversidade e originalidade de um país colocado nas telas
Formadores: Orestes Augusto Toledo, Sônia Regina Ferreira de Oliveira
Resumo: Este Curso é uma parceria entre o Cineclube Outubro, o Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Programa
“Cinema & Educação: a experiência do cinema na escola de educação básica”, da SME. Tem por objetivo oferecer
um pequeno panorama da diversidade e originalidade na produção cinematográﬁca brasileira durante os anos
1960, década em que nosso cinema ganha mundo e consolida uma linguagem própria. Modernização, urbanização,
transformações culturais e novos padrões de comportamento tomam as telas, expressando um Brasil em busca de si
mesmo. Um grupo signiﬁcativo de jovens cineastas surge apostando na criação de um cinema nacional autêntico e
que fosse viável economicamente. Seus ﬁlmes trazem às telas a riqueza de temáticas e as contradições sociais existentes no período e comprovam uma inteligente experimentação estética, que ganhou reconhecimento em Mostras
e Festivais internacionais. A cada encontro será exibido e discutido um ﬁlme
Público-alvo: Proﬁssionais da SME e FUMEC
Carga Horária Total: 44h
Carga Horária Semanal: 4h, sendo 1h não presencial
Nº de encontros: 11
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 3ª feira, das 19h às 22h
Local: MIS - Museu de Imagem e do Som - Campinas
Endereço: Rua Regente Feijó, nº 859, Centro
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C.5) Educação antirracista no cotidiano escolar e reflexões sobre a branquitude
Formadoras: Maria Isabel Donnabella Orrico, Natália Loureiro Gama Accioli
Resumo: O curso pretende abordar as questões relacionadas à história e cultura africana e afro-brasileira, como
prevê a Lei 10639/03 e reﬂetir sobre os lugares de cada sujeito na luta antirracista, inclusive sobre os privilégios
da branquitude. Serão trazidas legislações e documentos municipais e federais, autores e estudiosos da temática
étnico-racial a ﬁm de alcançarmos um aprofundamento teórico junto ao grupo. Acredita-se que com essa formação
os professores possam se tornar cada vez mais atuantes com relação à temática
Público-alvo: Professores da EMEF Prof. Vicente Ráo
Carga Horária Total: 96h
Carga Horária Semanal: 3h/a
Nº de encontros: 32 encontros, sendo 16 presenciais e 16 em AVA
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 4ª feira, das 17h30 às 20h
Local: EMEF Prof. Vicente Ráo
Endereço: Rua João Batista Pupo de Moraes, nº 430, bairro Parque Industrial
C.6) pesco -Narrativas situadas na prática da pesquisa escolar
Formadoras: Ana Lúcia Pupo Cagliari Picoli, Ana Carolina Gonçalves, Andreia Destefani, Cíntia Yuri Nishida,
Elaine Cristina Panini Messa, Gisane Márcia Carvalho Dinnouti, Maria Amélia de Jesus Piton, Mariana Pellatieri,
Marina Prataviera Janssen, Renata Cristina Maugeri Amorim, Viviane Lousada Cracel
Resumo: O Programa Pesco aborda e auxilia o desenvolvimento de projetos de pesquisa cientíﬁca no Ensino
Fundamental de forma teórica e prática, por meio do curso em Ambiente Virtual de Aprendizagem. A proposta
formativa tem natureza dialogada e situada, tendo como referencial teórico-metodológico a pesquisa como princípio educativo, a perspectiva dos multiletramentos e das metodologias ativas, bem como o uso de tecnologias.
O curso conta com a parceria da Embrapa Territorial e a disponibilização dos dois volumes do “Atlas Escolar da
Região Metropolitana de Campinas”. Por meio das atividades propostas e no diálogo com os tutores, os professores
encaminham as pesquisas escolares, relatam suas experiências no processo pedagógico e orientam os alunos para
o desenvolvimento dos projetos e participação em Seminários e no “VI FEP - Fórum Estudantil de Pesquisa”
Público-alvo: Professores do Ensino Fundamental e EJA Anos Finais da SME
Carga Horária Total: 140h, sendo 128h em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 12h presenciais na
semana do FEP - Fórum Estudantil de Pesquisa
Carga Horária Semanal: 4h
Nº de encontros: 35
Nº de vagas: 150
Dia e Horário: De 06/04 a 30/11 postagens semanais, em horário de escolha do cursista - online e webinários
(conferência virtual) em datas e horários pré-deﬁnidos
Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem
Endereço: Site: http://educacaoconectada.campinas.sp.gov.br
C.7) Alfabetização e letramento: discutindo a prática docente em Língua Portuguesa - Módulo EJA
Formadoras: Celisa Carrara Bonamigo, Kelly Munhoz Arduíno
Resumo: Este curso, proposto pelo Programa Municipal de Leitura e Escrita/CSF, buscará aprofundar a discussão
sobre atuação docente, relativa aos direitos de aprendizagem em Língua Portuguesa, em especial os processos de
aquisição e consolidação da língua escrita. Propostos por diversos materiais e em outros subsídios e referências teóricas do tema, tal discussão relaciona-se com a política pública educacional municipal, com o foco nas Diretrizes
Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental e EJA. Os temas a serem discutidos nesse curso terão
como ênfase, partindo das necessidades relatadas pelos professores que atuam nas turmas de EJA I e II, as práticas
e possibilidades de trabalho em leitura, produção e revisão textual
Público-alvo: Professores e proﬁssionais que atuam na EJA da SME e Fumec
Carga Horária Total: 80h
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 20
Nº de vagas: 15
Dia e Horário: 4ª feira, Turma A - 8h às 10h30
Turma B - 4h às 16h30
Turma C - 19h às 21h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
C.8) LETRAMENTO MATEMÁTICO E O AUXÍLIO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS
Formadoras: Cibele Madai Valderramas Ignácio (Turma A), Juliana Bable Dias (Turma B)
Resumo: Considerando o professor como sujeito inventivo e produtivo, que possui identidade própria e autonomia, pensamos em situações formativas que o desaﬁam a pensar sobre suas práticas e mudar suas ações. Por essa
razão propomos o estudo e a aprendizagem coletiva, troca de experiências, discussão e socialização. Eles se constituem em momentos em que os professores têm oportunidades de contato com colegas para troca de experiências,
discussão das questões que enfrentam no cotidiano e construção de conhecimentos que podem contribuir com a
prática pedagógica. Neste aspecto, a formação continuada legitima o desenvolvimento proﬁssional quando possibilita ao professor reﬂetir sobre a prática pedagógica, tornando-o protagonista de sua atuação ao mesmo tempo em
que potencializa o desenvolvimento institucional
Público-alvo: Professores do Ensino Fundamental que atuam nos ciclos I e II e Fumec
Carga Horária Total: 80h
Carga Horária Semanal: 4h, sendo 1h não presencial
Nº de encontros: 20
Nº de vagas: 20 por turma
Dia e Horário: Turma A - 2ª feira, das 8h às 10h30
Turma B - 4ª feira, das 14h às 16h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí.
C. 9) VALORES HUMANOS POR MEIO DA ARTE
Formador: João Pedro Ricaldes dos Santos
Resumo: Desenvolver técnicas e dinâmicas para promover valores humanos como a empatia, a generosidade, o
respeito e a convivência pacíﬁca, a partir da leitura de imagens de obras-primas da história da arte, além de eixos
metodológicos para a criação de dinâmicas de interpretação de imagens para estimular a expressão oral e escrita
dos educandos.
Público-alvo: Professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, Agentes de Educação Infantil, Monitores
Infanto-juvenis que atuam no Naed Leste
Carga Horária Total: 75h
Carga Horária Semanal: 5h
Nº de encontros: 15
Nº de vagas: 35
Dia e Horário: Turma A -5ªfeira, das 7h às 12h
Turma B -5ªfeira, das 13h às18h
Local: Naed Leste
Endereço: Rua Padre Domingos Giovanini, 276, bairro Taquaral
C.10) VALORES HUMANOS POR MEIO DA ARTE
Formador: João Pedro Ricaldes dos Santos
Resumo: Desenvolver técnicas e dinâmicas para promover valores humanos como a empatia, a generosidade, o
respeito e a convivência pacíﬁca, a partir da leitura de imagens de obras-primas da história da arte, além de eixos
metodológicos para a criação de dinâmicas de interpretação de imagens para estimular a expressão oral e escrita
dos educandos
Público-alvo: Diretores Educacionais que atuam no Naed Leste, havendo vagas, demais especialistas da SME
Carga Horária Total: 65h
Carga Horária Semanal: 5h, sendo 1h não presencial
Nº de encontros: 13
Nº de vagas: 45
Dia e Horário: 4ªfeira, das 8h às 12h
Local: Naed Leste
Endereço: Rua Padre Domingos Giovanini, 276, bairro Taquaral
C.11) UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O USO DOS MATERIAIS MANIPULÁVEIS E O MATERIAL
DO “EMAI” NAS AULAS DE MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS
Formador: Domenico Gallichio Neto
Resumo: Considerando os documentos curriculares do Ensino Fundamental da RMEC e o Plano de Trabalho
com base no convênio com o “Programa LER E ESCREVER DE MATEMÁTICA/EMAI”, buscamos subsidiar
os proﬁssionais para uso efetivo do material do programa. Pretendemos por meio desta ação contribuir para que os
professores dos Ciclos I e II da Rede Municipal de Ensino de Campinas conduzam um processo de ensino-aprendizagem contextualizado, propiciando o trabalho com os saberes docentes prévios deste componente curricular,
desenvolvendo assim as suas capacidades para o uso do conhecimento matemático em seu planejamento, prática
pedagógica e avaliação de situações didáticas
Público-alvo: Professores do Ensino Fundamental e Orientadores Pedagógicos, havendo vagas, demais proﬁssionais da SME e Fumec
Carga horária total: 48h

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020
Carga horária semanal: 4h/a
Nº de encontros: 12 encontros, sendo 7 presenciais e 5 em AVA
Nº de vagas por Turma: 20
Dia da semana e horário: 4ªfeira, das 13h30 às 16h50
Local: NAED Noroeste
Endereço: Av. Ibirapuera, s/nº, bairro Jardim Londres
C.12) UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O USO DOS MATERIAIS MANIPULÁVEIS E O MATERIAL
DO “EMAI” NAS AULAS DE MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS
Formador: Domenico Gallichio Neto
Resumo: Considerando os documentos curriculares do Ensino Fundamental da RMEC e o Plano de Trabalho
com base no convênio com o “Programa LER E ESCREVER DE MATEMÁTICA/EMAI”, buscamos subsidiar
os proﬁssionais para uso efetivo do material do programa. Pretendemos por meio desta ação contribuir para que os
professores dos Ciclos I e II da Rede Municipal de Ensino de Campinas conduzam um processo de ensino-aprendizagem contextualizado, propiciando o trabalho com os saberes docentes prévios deste componente curricular,
desenvolvendo assim as suas capacidades para o uso do conhecimento matemático em seu planejamento, prática
pedagógica e avaliação de situações didáticas
Público-alvo: Professores do Ensino Fundamental e Orientadores Pedagógicos, havendo vagas, demais proﬁssionais da SME e Fumec
Carga horária total: 56h
Carga horária semanal: 4h/a
Nº de encontros: 14 encontros, sendo 10 presenciais e 4 em AVA
Nº de vagas por Turma: 20
Dia da semana e horário: 5ªfeira, das 15h30 às 18h
Local: Emefei Raul Pila
Endereço: Rua Promissão, nº 220, Jardim Flamboyant
C.13) UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O USO DOS MATERIAIS MANIPULÁVEIS E O MATERIAL
DO “EMAI” NAS AULAS DE MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS
Formador: Domenico Gallichio Neto
Resumo: Considerando os documentos curriculares do Ensino Fundamental da RMEC e o Plano de Trabalho
com base no convênio com o “Programa LER E ESCREVER DE MATEMÁTICA/EMAI”, buscamos subsidiar
os proﬁssionais para uso efetivo do material do programa. Pretendemos por meio desta ação contribuir para que os
professores dos Ciclos I e II da Rede Municipal de Ensino de Campinas conduzam um processo de ensino-aprendizagem contextualizado, propiciando o trabalho com os saberes docentes prévios deste componente curricular,
desenvolvendo assim as suas capacidades para o uso do conhecimento matemático em seu planejamento, prática
pedagógica e avaliação de situações didáticas
Público-alvo: Professores do Ensino Fundamental e Orientadores Pedagógicos, havendo vagas, demais proﬁssionais da SME e Fumec
Carga horária total:90h
Carga horária semanal: 3h/a
Nº de encontros: 30encontros, sendo 16 presenciais e 14 em AVA
Nº de vagas por Turma: 25
Dia da semana e horário: 3ª feira, das 8h30 às 11h
Local: Cefortepe- Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí.
C.14) Anos 1950: A Telona Conhece Outros Cinemas e Simbolismos - A História Expandida
Formadora: Cláudia Amoroso Bortolato
Resumo: A partir do Cinema como prática social propõe-se compreender a produção cinematográﬁca, seu consumo e os signiﬁcados que assume, observando e discutindo como as sociedades contemporâneas têm se organizado a
partir das mídias, que podem ser vistas como parte da cultura e mediadoras entre os sujeitos e a cultura mais ampla,
modiﬁcando as interações coletivas. Em face dessa realidade, a integração do cinema aos processos educacionais,
não pode ser apenas a partir do seu uso instrumental, mas sim da compreensão de sua linguagem e o conceito de
modos de endereçamento deslocando-os com ﬁns didático-pedagógicos. O curso abordará a produção cinematográﬁca dos anos 1950, quando o mundo passa por um grande processo de mudança cultural após a Segunda
Guerra e fortalecimento da globalização. Propomos discutir e desenvolver novos olhares e práticas culturais no
espaço escolar de acordo com as Diretrizes Curriculares da Secretaria Municipal de Educação e com o Programa
Cinema e Educação
Público-alvo: Proﬁssionais da SME e Fumec
Carga Horária Total: 44h
Carga Horária Semanal: 4 h/a, sendo 1h/a não presencial
Nº de encontros: 11
Nº de vagas: 30
Dia e Horário: 4ª feira, das 19h15 às 22h15
Local: Museu da Imagem e do Som
Endereço: Rua Regente Feijó, nº 859, Centro
C.15) PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE CULTURA RESTAURATIVA E DE PAZ NA EDUCAÇÃO
Formadora: Flávia Martins Guimarães
Resumo: AAssessoria de Educação e Cidadania da SME traz esta formação como estratégia de ampliar a compreensão sobre o conceito de Justiça Restaurativa e propiciar espaço de diálogo reﬂexivo junto aos proﬁssionais da
educação sobre o potencial da escola como promotora da cultura de convívio paciﬁcador e enfraquecimento dos
impactos da violência. Consideraremos a meta 7, estratégia 7.19 do Plano Municipal de Educação/2015, que deﬁne
critérios e ações para qualidade da educação básica, a lei municipal 15709/2018 que dispõe sobre as diretrizes gerais da política pública para promoção da cultura de paz e a lei 15846/2019 que institui a política pública de Justiça
Restaurativa e o Programa de Justiça Restaurativa no âmbito do município de Campinas
Público-alvo: Proﬁssionais da SME e Fumec
Carga Horária Total: 44h
Carga Horária Semanal: 4h/a
Nº de encontros: 11encontros, sendo 6 encontros presenciais quinzenais e 5 encontros em AVA
Nº de vagas: 30
Dia e Horário: 5ªfeira, das 8h30 às 11h50
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
C.16) FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE CÍRCULOS RESTAURATIVOS E DE PAZ EM ESPAÇOS
ESCOLARES
Formadora: Flávia Martins Guimarães
Resumo: A Assessoria de Educação e Cidadania da SME traz a formação de Facilitadores de Processos Circulares
como estratégia para a promoção e consolidação de práticas de convívio coletivo paciﬁcador e de cuidado com
as pessoas que vivem o fenômeno da violência. As práticas restaurativas visam a restauração de vínculos entre as
pessoas, a educação cidadã pelo princípio da responsabilidade dos envolvidos e a reparação de danos deﬁnida a
partir das necessidades reais e diretamente ligadas ao fenômeno conﬂitivo e às pessoas. Tais ações consideram a
meta 7, estratégia 7.19 do Plano Municipal de Educação/2015, que deﬁne critérios e ações para qualidade da educação básica, a lei municipal 15709/2018 que dispõe sobre as diretrizes gerais da política pública para promoção
da cultura de paz e a lei 15846/2019 que institui a Política Pública de Justiça Restaurativa e o Programa de Justiça
Restaurativa no âmbito do município de Campinas
Público-alvo: Proﬁssionais da SME e Fumec
Carga Horária Total: 72h
Carga Horária Semanal: 6h
Nº de encontros: 12 encontros, sendo 4h/a presenciais e 2h/a não presenciais (AVA)
Nº de vagas: 20
Dia e Horário: 2ª feira, das 13h30 às 16h50
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, n° 880, Cambuí
C.17)PRÁTICAS E CONCEITOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Formadoras: Lúcia Helena Pegolo Gama, Lisandra Minto Lourenço
Resumo: O curso objetiva reﬂetir, (re) criar e potencializar as ações e projetos relacionados à Educação Ambiental
nas escolas municipais de Campinas e suas interlocuções com outras Secretarias do município e outras Instituições. Serão discutidos diferentes práticas e conceitos em Educação Ambiental (EA), ampliando, sistematizando e
integrando tais ações ao cotidiano escolar e à comunidade na relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais e
Municipais, Cadernos Curriculares Temáticos, Projeto Pedagógico e bibliograﬁas relacionadas ao tema
Público-alvo: Proﬁssionais da SME
Carga Horária Total: 40 horas
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 3h/a presencial e 1h/a não presencial
Nº de encontros: 10
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: Segundas- feiras, das 19h às 21h30
Local : Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof.
Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, nº 880, Cambuí

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020

C.18) PRÁTICAS COTIDIANAS DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS E FAMÍLIAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Formadoras: Carolina Betioli Ribeiro Fish
Resumo: O Curso terá como base teórica principal os documentos curriculares “Orientações para Acolhimento
Inicial de famílias e crianças na Unidade de Educação Infantil”, Caderno Curricular Temático: Ações Educacionais
em Movimento - Volume I - Espaços e Tempos na Educação das Crianças e Diretrizes Curriculares da Educação
Básica para a Educação Infantil: um processo contínuo de reﬂexão e ação, e fará interlocução com outras referências teóricas. Serão promovidos estudos e atividades reﬂexivas para contribuir e qualiﬁcar o planejamento de
propostas e intervenções visando o acolhimento de crianças e famílias.
Público-alvo: Proﬁssionais dos CEIs Hilton Federici e Isaura Roque Quércia
Carga HoráriaTotal: 32 horas
Carga Horária Quinzenal: 4h, sendo 3h presenciais e 1h não presencial
Nº de encontros: 8
Nº de vagas: 15
Dia e Horário: 5 ª feira, Turma A - 8h às 11h
Turma B - 14h às 17h
Local: CEI Hilton Federici
Endereço: Rua Frederico Marcondes Machado, nº 65, Vila 31 de Março
C.19) MÍDIA, TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO
Formadora: Eleide Gonçalves Gatto, Juliana Spessotto de França, Marisa Baptistina e Vera Lúcia Batista de
Moraes
Resumo: O Curso tem como objetivo promover reﬂexão sobre mídia, educação e tecnologia. Orientará a produção
do Jornal Escolar, Blog e E-Book, que são veículos de divulgação das produções realizadas na escola e de reconhecimento da autoria e capacidade criadora de crianças, jovens e adultos, dialogando coma BNCC,as Diretrizes
Curriculares do Município de Campinas -SP e o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar
Público-alvo: Proﬁssionais da SME e FUMEC
Carga HoráriaTotal: 90 horas
Carga Horária Semanal: 3h/a, alternando uma semana 3h/a presenciais e 3h/a em (AVA)
Nº de encontros: 30 encontros, sendo 15 presenciais e 15 em AVA
Nº de vagas: 30
Dia e Horário: 3ª feira, das 18h30 às 21h
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
C.20) O CORPO E A MÚSICA NAS MANIFESTAÇÕES AFRO-BRASILEIRAS: ALTERIDADE, LUDICIDADE E CRIAÇÃO
Formador: Daniel Bortolotti Calipo, Renan Almeida Barjud
Resumo: O curso vislumbra proporcionar uma experiência com expressões lúdico-musicais-corporais a partir
de um movimento de autoconhecimento e imersão cultural do sujeito educador/educadora às manifestações afro-brasileiras. Os diálogos entre osconhecimentos singulares dos participantes do cursosomados aos conteúdos do
Caderno Curricular Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume II - Relações Étnico-raciais afro-brasileiras: subsídios a ação educativa, em vias de publicação e do Caderno Curricular Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume III - Arte, Música e Educação: Tudo é coisa musical?, em vias de publicação,
promoverão uma síntese de sentido às implementações de ações pedagógicas às crianças, jovens e adultos nas
unidades escolares deste município. Seguindo uma perspectiva de alteridade, desejamos que o corpo musical fale,
cante e se expresse dentro de dinâmicas compartilhadas, principalmente com a capoeira e o samba, em suas mais
variadas formas de expressão, além de outras manifestaçõesafro-brasileiras que surgirem ao longo deste trabalho
Público-alvo: Proﬁssionais da SME
Carga HoráriaTotal: 116 horas
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 3h/a presenciais e 1h/a não presencial
Nº de encontros: 29
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 5ª feira, das 19h às 21h30
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa em Educação “Prof.Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
C.21) ENTRE ESPAÇOS, TEMPOS, ARTE E MÚSICA: PENSAR, FAZER E SENTIR COM
Formadora: Luciana Bassetto, Tatiana Leite de Carvalho
Resumo: Objetiva-se estudo reﬂexivo e compartilhado do Caderno Curricular Temático: Ações Educacionais em
Movimento - Volume III - Arte, Música e Educação: Tudo é coisa musical?, em vias de publicação e do Caderno
Curricular Temático: Ações Educacionais em Movimento - Volume I - Espaços e Tempos na Educação das Crianças, nas suas relações com os fazeres cotidianos das escolas de educação infantil da SME, suscitando reﬂexões,
identiﬁcando os princípios e concepções neles presentes e articulando ambos os documentos. Implica-se também
a reﬂexão, à luz da ﬁlosoﬁa, sobre os pensamentos/sentimentos/ações que norteiam as relações entre educadores e
crianças nos espaços e tempos educativos, mobilizando reconstruções sobre estas relações juntamente à temática
de arte e música
Público-alvo: Proﬁssionais da SME/FUMEC e aqueles que atuam nos CEIs cogeridos e em escolas privadas de
Educação Infantil de instituições colaboradoras com a SME
Carga HoráriaTotal: 84 horas
Carga Horária Semanal: 3h/a, alternando uma semana presencial e outra em Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA)
Nº de encontros: 28 encontros, sendo 14 presenciais e 14 em AVA
Nº de vagas: 30
Dia e Horário: 2 ª feira, das 14h às 16h30
Local: Naed Sul
Endereço: Rua Joaquim Vilac, nº 999, Vila Teixeira
C.22) PERALTAGENS COM AS PALAVRAS: NARRATIVAS E POÉTICAS COM HISTÓRIAS, CONTOS, POEMAS, PARLENDAS...
Formadora: Paula Negrão Vecchiatti
Resumo: Construiremos novos olhares sobre a “Arte de Narrar Histórias” e viveremos múltiplas relações com a
literatura, em contato com histórias, contos, poemas e parlendas, bem como com algumas técnicas que possam
contribuir para contar histórias com e sem livros e recursos externos. A prática com narrativas orais, em suas
diversas possibilidades, pode suscitar a criação de projetos de “Pedagogia da Narrativa”, intensamente permeados
por ludicidade, imaginação e poesia, características peculiares à literatura e aos nossos encontros com ela, possibilitando relações mais criativas entre educadores, crianças, famílias, arte e outros conhecimentos, nas escolas e
pelo mundo afora
Público-alvo: Proﬁssionais da SME, preferencialmente Agentes de Educação Infantil e Monitores Infanto-Juvenis
Carga HoráriaTotal: 30 horas
Carga Horária Semanal: 3h, sendo 2h presenciais e 1h não presencial
Nº de encontros: 10
Nº de vagas: 25 por turma
Dia e Horário: 3 ª feira, Turma A - 8h às 10h
Turma B - 14h às 16h
Local: Naed Norte
Endereço: Rua Bernardo José Sampaio, 300 - Botafogo
Data de início: 28/04/2020
C.23) ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS: RESSIGNIFICANDO ESPAÇOS E TEMPOS EDUCACIONAIS
Formadora: Paula Negrão Vecchiatti
Resumo: O curso fará referência às várias possibilidades de intervenções artísticas de contação de histórias em
espaços e tempos educacionais com uma abordagem direcionada aos educadores que atuam nos agrupamentos
III, da Educação Infantil e do ciclo I, do Ensino Fundamental (1ºs e 2ºs anos). O encantamento causado por uma
história bem narrada é de suma importância, estreitando os relacionamentos entre adultos e crianças, suscitando a
criatividade, a imaginação e o interesse pela leitura, expandindo os horizontes do conhecimento
Público-alvo: Proﬁssionais da SME, preferencialmente Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
I
Carga HoráriaTotal: 30 horas
Carga Horária Semanal: 3h, sendo 2h presenciais e 1h não presencial
Nº de encontros: 10
Nº de vagas: 25 por turma
Dia e Horário: 4 ª feira, Turma A - 13 h às 16h
Turma B - 18h às 21h
Local : Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof.
Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
Data de início: 22/04/2020
C.24) CURSO BÁSICO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL PARA EDUCADORES: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E PEDAGÓGICOS
Formador: Diego Vilanova Rodrigues
Resumo: Conhecimento sobre legislação educacional, nacional e municipal. Estudo dos textos legais na íntegra e/
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ou em partes, bem como de comentários e bibliograﬁa sobre o tema, debate e reﬂexão. Preparação de um roteiro
de estudos de cada legislação correlacionando e interpretando dentro do contexto de situações reais ou não, que
sirvam de exercício pedagógico e melhor compreensão das referidas Leis na realidade das práticas educacionais.
Especiﬁcamente: LDB, Constituição Federal, DCNs, BNCC, ECA, Cadernos Temáticos da Rede Municipal de
Ensino de Campinas, Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Básica
Público-alvo: Proﬁssionais da SME, preferencialmente Agentes de Educação Infantil e Monitores Infanto-Juvenis
Carga HoráriaTotal: 60 horas
Carga Horária Quinzenal: 4h, sendo 3h presenciais e 1h não presencial
Nº de encontros: 15
Nº de vagas: 30
Dia e Horário: 3ª feira, Turma A - 14h às 17h
5ª feira, Turma B - 8h às 11h
Turma A
Local: NAED Leste
Endereço: Rua Padre Domingos Guianini, nº 276, Parque Altos do Taquaral
Turma B
Local: NAED Sul
Endereço: Rua Joaquim Vilac, n° 999, Vila Teixeira
C.25) ENTRELAÇANDO AS PRÁTICAS EDUCACIONAIS COM AS RELAÇÕES ETNICOS-RACIAIS
Formadores: Alessandra Ribeiro; Luciana Denize Caetano; Daniel Braga Campos e Leandro Silva de Oliveira
Resumo: O curso pretende abordar diferentes aspectos das relações étnico-raciais com o estudo da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena fornecendo informações e subsídios para uma análise e reﬂexão das práticas
escolares e lhes permitindo formular concepções não baseadas em preconceitos e construindo ações respeitosas.
Está organizado em 4 etapas com 7 encontros cada, que vão propiciar diferentes aspectos das relações étnico-raciais com os seguintes temas e formadores: “Uma história afro-brasileira da cidade: Campinas “- Lúcia Helena
Oliveira Silva; “Nhande Kuery Embaraetea A forca de um povo” - Luciana Denize Caetano; “Pontes Culturais
entre Brasil e África: história dos reinos africanos e grupos étnicos que compõe a cultura brasileira” - Daniel Braga
Campos; “Educação para as Relações Étnico-Raciais: Linguagem e representação” - Leandro Silva de Oliveira.
Público-alvo: Proﬁssionais da SME/FUMEC e aqueles que atuam nos CEIs cogeridos e em escolas privadas de
Educação Infantil de instituições colaboradoras com a SME.
Carga Horária Total: 112 horas
Carga Horária Semanal: 4h/a, sendo 3h/a presenciais e 1h/a não presencial
Nº de encontros: 28
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: 5ª feira,
Turma A - das 9h às 11h30
Turma B - das 14h às 16 h30
Turma C - das 9h às 11h30
Turma D - das 14h às 16h30
Turma E - das 9h às 11h30
Turma F - das 14h às 16h30
Turma G - das 9h às 11h30
Turma H - das 14h às 16h30
Turma A e Turma B
Local: Cefortepe - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa em Educação “Prof. Milton de Almeida Santos”
Endereço: Rua Emílio Ribas, nº 880, Cambuí
Turma C e Turma D
Local: NAED Norte
Endereço: Rua Bernardo José Sampaio, 300 - Botafogo
Turma E
Local: FUMEC - Regional Sul
Endereço: Rua Joaquim Motta, nº 51, Vila Industrial
Turma F
Local: NAED Sul
Endereço: Rua Joaquim Vilac, n° 999, Vila Teixeira
Turma G e Turma H
Local: NAED Leste
Endereço: Rua Padre Domingos Giovanini, nº 276, Parque Taquaral
C.26) INICIAÇÃO EM TEATRO PARA EDUCADORES
Formadores: Carolina Martins Delduque e Paula Mathenhauer Guerreiro
Resumo:Esta formação oferecerá aos proﬁssionais da Educação Infantil da SME e professores da Fumec um Curso
de Iniciação Teatral para que possam vivenciar os diversos elementos que compõem a linguagem teatral. Buscará
também possibilitar a seus participantes através do teatro momentos de experiências que expressem consonância
entre a prática e reﬂexão, dos principais conceitos e princípios como o pensar e fazer junto, da autoria e da singularidade das criações e da escuta atenta.
Público-alvo: Proﬁssionais da Educação Infantil da Secretaria Municipal da Educação de Campinas - SME e
Professores da Fumec
Carga HoráriaTotal: 36 horas
Carga Horária Semanal: 3h presenciais
Nº de encontros: 12
Nº de vagas: 25
Dia e Horário: Turma A - 3 ª feira, das 8 h às 11h
Turma B - 4 ª feira, das 8 h às 11h
Turma C - 4 ª feira, das 14 h às 171h
Turma D - 4 ª feira, das 8 h às 11h
Locais e endereços:
Turma A - Teatro Kennedy - Av. Rio de Janeiro, 327 - Vila São Bernardo, Campinas - SP, 13031-340
Data de início: 14 de abril
Turma B - Salas de ensaio do Teatro Municipal Castro Mendes - Rua Conselheiro Gomide, 62 - Vila Industrial
(Campinas), Campinas - SP, 13035-320
Data de início: 15 de abril
Turma C - Auditório Puc John Boyd - Av. John Boyd Dunlop, s/n - Jardim Ipaussurama, Campinas - SP, 13034-685
Data de início: 15 de abril
Turma D - Espaço Cultural Maria Monteiro - R. Dom Gilberto Pereira Lopes, s/n - Vila Padre Anchieta, Campinas - SP, 13068-217
Data de início: 15 de abril.

ANEXO II
CRONOGRAMA
DATA

ATIVIDADE

PERÍODO DE INSCRIÇÕES PELO ENDEREÇO
DE 13/03/2020 ATÉ ELETRÔNICO HTTP://INSCRICOESCEFORTEPE.
22/03/2020
IMA.SP.GOV.BR
ATÉ 30/03/2020
A PARTIR DE
01/04/2020

RESPONSÁVEL
SERVIDORES INTERESSADOS

PUBLICAÇÃO DA LISTA DOS CLASSIFICADOS
- RESULTADOS

CSF/DEPE

INÍCIO DAS AÇÕES FORMATIVAS

FORMADORES RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES FORMATIVAS E CURSISTAS

PORTARIA SME Nº019, DE 13 DE MARÇO DE 2020
Republicada por conter alteraçõesi.
Institui Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação - SME para encaminhamento e implementação, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação
- PME de Campinas, SP, década 2015/2025 e dá outras providências.
A Secretária Municipal de Educação de Campinas - Solange Villon Kohn Pelicer, no
uso de suas atribuições e no âmbito do que preconiza o Art. 214 da Constituição da
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república federativa do Brasil, o Art. 4º da Emenda Constitucional 59/2009, a Lei Nº
9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e a Lei Nº 13.005 que
aprova o Plano Nacional de Educação - PNE, resolve:

168

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

93,160

180

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

92,000

242

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

287

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

89,860

367

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

92,350

428

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,840

487

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

497

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

659

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,260

724

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

98,170

810

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

1053

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

1057

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

93,730

1060

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

1068

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

1106

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

92,500

1129

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

1131

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

1132

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

92,900

1133

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,800

1135

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,600

1149

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,810

1187

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

92,460

1206

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

93,100

1260

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

1316

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

97,730

1317

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

1411

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

89,070

1453

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

89,200

1465

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

89,860

1482

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

88,250

1523

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,600

10162

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,040

10173

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10174

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,820

10176

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10194

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10196

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

Campinas, 13 de março de 2020

10199

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

93,800

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

10200

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

99,700

Secretária Municipal de Educação

10204

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,360

10211

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA FUMEC

10212

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

89,150

10213

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

COMUNICADO GRH Nº 02/2020

10214

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

93,800

Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da FUMEC

10215

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,860

A Área de Recursos Humanos da FUMEC e a Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da FUMEC publicam a nota da Avaliação de Desempenho de seus servidores,
referente ao período avaliativo de 01/08/2018 à 31/07/2019.

10217

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

92,050

10218

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

84,700

10221

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10222

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

90,300

10224

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

91,580

10226

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

93,670

10227

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,720

10229

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10232

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,600

10248

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10249

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10250

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,760

10253

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

93,150

10393

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10394

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

94,860

10395

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10407

AGENTE DE APOIO GERAL

GRUPO A - LEI Nº 12.985/2007

-

96,680

NOTA
EFET.
PROB.

NOTA
2019

-

93,930

Art. 1º Instituir no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de campinas a Equipe
Técnica para Encaminhamento e Implementação do Plano Municipal de Educação PME de Campinas, responsável por encaminhar a implantação, implementação, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação de Campinas, SP.
Art. 2º A Equipe Técnica para Encaminhamento, Implementação, monitoramento e
avaliação do Plano Municipal de Educação - PME de Campinas será coordenada pela
Supervisora Educacional Regina Celi da Silva Rocha, matrícula 120513 -7 e os demais membros que a constituem são os seguintes:
Solange Villon Kohn Pelicer - Secretária Municipal de Educação
Niraldo José da Silva - matrícula nº 102213 - 0
José Batista de Carvalho Filho - matrícula nº 10009 - 9
Luiz Roberto Marighetti - Supervisor Educacional, matrícula nº 119675 - 8
Airton Manoel dos Santos - Supervisor Educacional, matrícula nº 119754 - 1
Rosana Correia de Moura - Coordenadora de Finanças, matrícula nº 63344 - 5
Adriana Maria Corder Molinari - matrícula nº 1046 - 4
Nilson Robson Guedes Silva - matrícula nº 124777 - 8
Parágrafo Único A Equipe Técnica para Encaminhamento, Implementação, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação - PME de Campinas, SP, será
secretariada por Marilene Rhis de Jesus - matrícula 28617 - 6.
Art. 3º Esta comissão deverá assumir o compromisso de encaminhar e acompanhar
as políticas educacionais e elaborar o Plano de Ação, através de um planejamento
estratégico, para a implementação do PME;
Art. 4º Os objetivos e metas do PME para o município são de alçada do próprio município para uma projeção de dez anos;
Art. 5º São atribuições da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação SME:
I - Acompanhar o processo de concepção, implementação e avaliação da política
municipal de educação contida no PME;
II - Elaborar seu Regimento Interno;
III - Acompanhar e avaliar os impactos da implementação do Plano Municipal de
Educação;
IV - Acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações;
V - Zelar para que o planejamento para o cumprimento das metas e estratégias do
PME incluam a contribuição contínua para o cumprimento das metas e estratégias do
Plano Nacional de Educação - PNE;
Art. 6º A Equipe Técnica a que se refere o art. 1º desta portaria, reunir-se-á, de ordinário, quinzenalmente, às quartas-feiras, e extraordinariamente, sempre que necessário,
na sala de reuniões da SME, no 9º andar da Prefeitura Municipal de Campinas.
Art. 7º A Equipe Técnica deverá elaborar seu Regimento Interno;
Art. 8º Fica revogada Portaria SME Nº 65, de 11 de outubro de 2018, publicada no
DOM de15/10/2018 p.1.
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Altera a Portaria SME Nº 65, de 11 de outubro de 2018, publicada no DOM de 15/10/2018 p.1.

Esta publicação levou em consideração:
1. As leis relativas ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do
Município de Campinas, publicadas em D.O.M. em 29 de junho de 2007;
a) Lei Municipal nº 12.985, de 28/06/2007 - Quadro de Cargos Geral;
b) Lei Municipal nº 12.987, de 28/06/2007 - Magistério Público Municipal;
c) Lei Municipal nº 12.988, de 28/06/2007 - Fundação Municipal para Educação
Comunitária
d) Lei Complementar nº 85, de 04/11/2014 - Fundação Municipal para Educação
Comunitária
e) Lei Complementar nº 187, de 27/12/2017 - Fundação Municipal para Educação
Comunitária
2. A Resolução FUMEC nº 07/2018, de 26/10/2018, que regulamenta o processo de
avaliação de desempenho e qualiﬁcação e os processos de evolução funcional dos
servidores públicos de carreira da Fundação Municipal para Educação Comunitária
- FUMEC;
3. Especiﬁcamente o Art. 13 da Resolução FUMEC nº 07/2018:
Art. 13 O servidor público não será avaliado:
I - se apresentar faltas, licenças e afastamentos cuja somatória ultrapassar 180 (cento
e oitenta) dias no período avaliativo;
II - quando a aquisição da estabilidade se der após 1° de janeiro do ano da avaliação;
III - em casos de cessão funcional, com ou sem ônus para o Município, exceto para o
CAMPREV, para a Junta de Serviço Militar e para o Cartório Eleitoral do Município
de Campinas.
4. A interposição de recursos, referente à nota da Avaliação de Desempenho, já ocorreu no período de 3 a 5 de dezembro de 2019, não cabendo, portanto, reconsiderações
desta nota.
OBSERVAÇÃO
A Classiﬁcação Final dos servidores habilitados à Evolução Funcional será publicada
no Diário Oﬁcial do Município e terá sua composição realizada pelas informações especíﬁcas dos Títulos apresentados e já validados, juntamente com a nota da Avaliação
de Desempenho ou nota de efetivação do estágio probatório.
GRUPO A
MATR.

CARGO

GRUPO

NOTA
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PROB.

NOTA
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GRUPO B
MATR.
642

CARGO

GRUPO

AGENTE DE APOIO ADMINISTRAGRUPO B - LEI Nº 12.985/2007
TIVO
GRUPO D

MATR.

CARGO

GRUPO

NOTA
EFET.
PROB.

NOTA
2019

37

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10233

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

90,380

10236

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

92,110

10457

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10461

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

92,940

10462

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

82,750

10467

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

93,670

10468

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

92,720

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020

Diário Oﬁcial do Município de Campinas
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10469

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10144

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10470

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

93,630

10145

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,910

10474

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

88,680

10146

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,960

10484

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10147

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10487

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10151

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,910

10490

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

96,720

10152

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,860

10491

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

99,700

10153

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10507

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

93,540

10155

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10509

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

95,000

10158

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,860

10510

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

100,000

10180

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

83,450

10516

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

90,250

10181

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,910

10517

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

93,400

10182

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10518

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

94,060

10185

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10521

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

-

88,470

10189

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

90,000

10524

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

94,970

-

10190

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10526

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

93,310

-

10192

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,910

10532

AGENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO D - LEI Nº 12.985/2007

90,740

-

10206

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,910

10207

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

84,910

10243

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

GRUPO F

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

90,000

GRUPO

NOTA
2019

PROFESSOR EDUC. BASICA II

CARGO

NOTA
EFET.
PROB.

10247

MATR.

10259

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

1847

TECNICO EM CONTABILIDADE

GRUPO F - LEI Nº 12.985/2007

-

93,220

10260

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

99,960

10473

TECNICO EM CONTABILIDADE

GRUPO F - LEI Nº 12.985/2007

-

94,720

10261

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

96,740

10262

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

89,750

10264

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10265

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

89,630

10266

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10270

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

90,000

10273

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

99,410

10275

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10277

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10280

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10281

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10282

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

93,740

10283

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10287

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10289

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10290

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10291

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,860

10292

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

88,000

10293

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10294

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10295

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10296

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10298

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,620

10299

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

98,400

GRUPO G
MATR.

CARGO

GRUPO

NOTA
EFET.
PROB.

NOTA
2019

10465

ADMINISTRADOR

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

94,250

10498

ADMINISTRADOR

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

81,700

1252

CONTADOR

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

72,950

1604

CONTADOR

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

94,930

1643

CONTADOR

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

85,000

10216

CONTADOR

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

98,510

10252

CONTADOR

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

92,500

10477

CONTADOR

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

94,800

10482

CONTADOR

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

99,150

10520

CONTADOR

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

92,500

10459

ECONOMISTA

GRUPO G - LEI Nº 12.985/2007

-

98,310

GRUPO I
MATR.

CARGO

GRUPO

NOTA
EFET.
PROB.

NOTA
2019

10483

ENGENHEIRO

GRUPO I - LEI Nº 12.985/2007

-

87,880

GRUPO J
MATR.

CARGO

GRUPO

NOTA
EFET.
PROB.

NOTA
2019

10301

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10304

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10478

PROCURADOR

GRUPO J - LEI Nº 12.985/2007

-

91,320

10305

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10506

PROCURADOR

GRUPO J - LEI Nº 12.985/2007

-

96,320

10306

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

89,910

10307

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

87,930

10309

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

97,360
95,000

GRUPO DA
MATR.

CARGO

GRUPO

NOTA
EFET.
PROB.

NOTA
2019

10310

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

10311

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,380

414

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10312

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

89,850

478

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10315

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

607

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10318

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

807

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,440

10319

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

89,910

1188

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

93,320

10321

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10003

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10322

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,920

10004

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10323

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

85,750

10014

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,870

10324

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10032

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,580

10327

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,910

10043

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

85,000

10336

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

98,770

10063

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,910

10338

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10072

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10342

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,920

10073

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10344

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

99,860

10076

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,200

10347

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

98,670

10078

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

93,380

10348

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10087

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

89,700

10349

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

90,000

10097

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10351

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10107

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,910

10353

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10108

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10354

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,700

10111

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

99,910

10357

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10116

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10362

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10117

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

99,860

10366

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10120

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10367

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

90,000

10129

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10369

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

99,910

10133

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,920

10370

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10134

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10371

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

99,910

10142

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10372

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,630
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10373

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,770

10374

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

99,300

10375

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

99,380

10376

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,860

10536

PROFESSOR EDUC. PROF.

MATR.

CARGO

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

90,890

-

GRUPO

NOTA
EFET.
PROB.

NOTA
2019

GRUPO EC

10377

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10378

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

92,900

10464

ORIENTADOR PEDAGÓGICO

GRUPO EC - LEI Nº 12.987/2007

-

94,950

10379

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

90,000

10471

ORIENTADOR PEDAGÓGICO

GRUPO EC - LEI Nº 12.987/2007

-

97,630

10382

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,930

10384

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,650

10386

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10387

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

99,380

10388

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

89,860

10390

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

90,000

10391

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10392

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,810

10396

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10397

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10398

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10402

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

94,800

10404

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

82,400

10405

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10406

PROFESSOR EDUC. BASICA II

GRUPO DA - LEI Nº 12.987/2007

-

95,340

GRUPO DB

GRUPO ED
MATR.

CARGO

GRUPO

NOTA
EFET.
PROB.

NOTA
2019

1088

DIRETOR EDUCACIONAL

GRUPO ED - LEI Nº 12.987/2007

-

95,830

1110

DIRETOR EDUCACIONAL

GRUPO ED - LEI Nº 12.987/2007

-

94,670

10458

DIRETOR EDUCACIONAL

GRUPO ED - LEI Nº 12.987/2007

-

99,670

10466

DIRETOR EDUCACIONAL

GRUPO ED - LEI Nº 12.987/2007

-

94,830

10527

DIRETOR EDUCACIONAL

GRUPO ED - LEI Nº 12.987/2007

86,590

-

Campinas, 10 de março de 2020

COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DE CARREIRAS DA FUMEC

PROTOCOLO Nº: 2019.00001442-19
Assunto: Registro de preços para aquisição de notebooks e televisão para atender às
unidades da Fumec
Interessada: Fumec/ ceprocamp

MATR.

CARGO

GRUPO

NOTA
EFET.
PROB.

NOTA
2019

DESPACHO

10451

PROFESSOR EDUC. BASICA IV

GRUPO DB - LEI Nº 12.987/2007

-

81,280

10475

PROFESSOR EDUC. BASICA IV

GRUPO DB - LEI Nº 12.987/2007

-

94,450

10479

PROFESSOR EDUC. BASICA IV

GRUPO DB - LEI Nº 12.987/2007

-

95,000

10481

PROFESSOR EDUC. BASICA IV

GRUPO DB - LEI Nº 12.987/2007

-

100,000

10486

PROFESSOR EDUC. BASICA IV

GRUPO DB - LEI Nº 12.987/2007

-

76,700

10500

PROFESSOR EDUC. BASICA IV

GRUPO DB - LEI Nº 12.987/2007

-

83,910

10513

PROFESSOR EDUC. BASICA IV

GRUPO DB - LEI Nº 12.987/2007

-

91,620

Ante os elementos que constam nos autos, especialmente o parecer da Procuradoria, o qual acolho na íntegra, NÃO CONHEÇO os recursos apresentados pelas empresas MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL EIRELI - ME e HEWLLEX
COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. e mantenho
a decisão do Pregoeiro da fundação que, no decorrer da sessão do Procedimento de
Pregão Eletrônico nº 08/2020, houve por bem julgar as Licitantes EF COMÉRCIO
DE ARMARINHOS E LATICÍNIOS LTDA. e BANGUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. EPP provisoriamente vencedoras para os itens 01 e 02,
respectivamente.

NOTA
EFET.
PROB.

NOTA
2019

GRUPO DP
MATR.

CARGO

GRUPO

Publique-se.
Campinas, 12 de março de 2020

SOLANGE VILLON KOHN PELICER

10412

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

98,670

10414

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

98,960

10415

PROF.SUBST.EDUC.PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,340

10416

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,430

10417

PROF.SUBST.EDUC.PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

91,240

10418

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,340

10419

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

91,540

10421

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

97,440

10422

PROF.SUBST.EDUC.PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

98,890

10423

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,040

10424

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

94,020

10425

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,890

10426

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,690

10427

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

92,580

10428

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

98,470

10430

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,730

10431

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,460

10433

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

88,700

10434

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

95,570

10435

PROF.SUBST.EDUC.PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

95,640

10440

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

98,880

10441

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

87,500

10442

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,750

10447

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

92,830

10448

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

83,350

SECRETARIA DE FINANÇAS

10450

PROF.SUBST.EDUC.PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,030

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10453

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,020

10454

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,700

10494

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

89,310

10495

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

88,980

10496

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,940

10499

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

94,050

10502

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,900

10503

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

93,990

10505

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

98,770

10511

PROF.SUBST.EDUC.PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

91,950

10515

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

92,930

Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

RASCUNHO CONVOCAÇÃO
PREGÃO
ELETRÔNICOnº
04/2020.
Processo
AdministrativoFUMEC.2019.00001239-98. O.C. BEC: 824402801002020OC00004.OBJETO:
Contratação de empresa especializada em CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO), INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO
OPERACIONAL, QUE PERMITAM A EXECUÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PÚBLICAS da FUMEC, em atendimento às obrigações administrativas e legais, de sistemas integrados de gestão pública nas áreas
de Contabilidade, Finanças e Orçamento, Compras e Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, nos termos e condições previstos no ANEXO I - TERMO
DE REFERÊNCIA.
Convocamos as empresas interessadas a comparecer para a retomada da sessão pública do Pregão em epígrafe, que será realizada no dia 19/03/2020 às 09:00 horas por
meio da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo (BEC),
para divulgação resultado de análise da Procuradoria, Diligências referentes Certidões
e demais providências.
A Publicação de igual conteúdo deste aviso será publicada nos sites www.fumec.
sp.gov.br e www.bec.sp.gov.br
13 de março de 2020

NELSON VOLTA GONÇALVES
Pregoeiro Fumec

GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE FINANÇAS

10531

PROF.SUBST.EDUC.PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

95,400

-

Protocolo nº: 2012/10/44380
Data: 28/09/2012
Interessado: Padtec S.A.
IM: 60.464-0
CNPJ: 03.549.807/0001-76
Assunto: Ampliação do prazo de fruição de incentivos ﬁscais - Lei Municipal nº
12.653/2006
DECISÃO
Deﬁro o pedido de ampliação do prazo de fruição dos incentivos ﬁscais por 6 (seis)
anos, a partir de 11/01/2013, diante da comprovação da manutenção dos requisitos e
condições que habilitaram a sua concessão, nos termos do que estabelecia o art. 14
da Lei Municipal nº 12.653/2006 e o art. 23 do Decreto Municipal nº 15.841/2007.

10534

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

94,220

-

Campinas, 12 de março de 2020

10535

PROF.SUBST.EDUC.PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

91,860

-

TARCÍCIO CINTRA

10523

PROF.SUBST.EDUC.PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

-

92,670

10528

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

95,960

-

10529

PROF.SUBST.EDUC.PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

96,180

-

10530

PROFESSOR EDUC. PROF.

GRUPO DP - L.C. Nº 85/2014

73,480

-

Secretário de Finanças

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020
DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO
- DCCA

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF
Expediente despachado pelo Sr. Coordenador
ProtocoloSEI:PMC.2020.00002520-45
Interessado:Rogério da Cunha
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado
crédito tributário pago indevidamente no valor de 175,8995UFIC - decorrente
do recolhimento em duplicidade da cota única do carnê de IPTU/Taxas lançado em
2020 - emissão janeiro, para o imóvel 3421.43.95.0127.01034, nos moldes do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. Decido que a repetição do
referido indébito tributário será processada pela forma de restituição, nos moldes
do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, ﬁca autorizada
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos
moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF
nº 001/2012.
ProtocoloSEI:PMC.2020.00007973-86
Interessado: JENIFER ROVERAN
ERRATA DE DECISÃO
Veriﬁcada a inexatidão do despacho 2275037, datado de 09/03/2020 e publicado no
DOM em 10/03/2020, DECIDO:
Com base no artigo 87 da Lei 13.104/2007, retiﬁco a decisão datada de 09/03/2020 e
publicadano DOM em 10/03/2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
Onde consta: “.. foiapurado crédito tributário pago indevidamente no valor de
26,9752 UFIC - decorrente do recolhimento em duplicidade para aparcela01/11do
carnê IPTU/Taxas 2019, emissão 01/2019...”, leia-se: “... foiapurado crédito tributário pago indevidamente no valor de296,7274 UFIC - decorrente do recolhimento em duplicidade para as parcelas 01 a 11/11do carnê IPTU/Taxas 2019, emissão
01/2019, face pagamento em cota única....”
ProtocoloSEI:PMC.2020.00011009-15
Interessado: ORION CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução
Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, DEFIRO o pedido
de aproveitamento do crédito apurado no valor de 377,9139 UFIC’s, procedente
do(s) pagamento(s) da(s) parcela(s) 09/11 a 11/11 do carnê de IPTU/Taxas 2019 emissão 01/2019 (cancelado por recálculo), para o imóvel 3432.12.73.0388.01001,
não computado na apuração do montante devido na reemissão do lançamento realizado
para esse imóvel em 08/2019, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007.
Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte,
ﬁca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao Departamento
de Receitas Imobiliárias-SMF para determinar o aproveitamento de ofício em lançamentos futuros do mesmo imóvel, conforme previsto no artigo 55 da Lei Municipal
13.104/2007. Quanto ao pedido de restituição do pagamento relativo à parcela 06/21
do carnê de IPTU/Taxas emitido em 08/2019 (X-1000), nada foi providenciado, tendo
em vista que não foi detectado recolhimento em duplicidade.
ProtocoloSEI:PMC.2020.00011338-30
Interessado:MARISA APARECIDA FERRI
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado
crédito tributário pago indevidamente no valor de 335,2286 UFIC - decorrente
do recolhimento em duplicidade para aparcela01 do carnê IPTU/Taxas 2020, emissão 01/2020, lançado para o cartográﬁco nº 3244.23.32.0195.01001, nos moldes do
parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. Decido que a repetição
do referido indébito tributário será processada pela forma de compensação, nos
moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso o crédito não seja utilizado
em sua totalidade no procedimento de compensação, e não constem outros débitos
vencidos ou vincendos em nome do sujeito passivo, ﬁca autorizada a CSACPT/DCCA
a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.
Protocolo SEI: PMC.2020.00011046-51
Interessado: NILSON BOVO
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado
crédito tributário pago indevidamente no valor de 26,8355UFIC - decorrente do
recolhimento efetuado para a parcela 02/11 do carnê de IPTU/Taxa de Lixo lançado
em 2020 para o cartográﬁco 3444.23.12.0170.01001, por duplicidade, face o pagamento da Cota Única, nos moldes dos artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007.
Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma
de restituição, nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do
contribuinte, ﬁca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação
do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e
Instrução Normativa SMF nº 001/2012.
ProtocoloSEI:PMC.2020.00012256-11
Interessado: Jandira Abrão Dias Costa
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução
Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado crédito tributário pago indevidamente no valor de 21,1049 UFIC - decorrente do recolhimento em duplicidade para a parcela 01/01 do carnê IPTU 2019, emissão 01/2019 ,
lançado para o cartográﬁco nº 3344.31.84.0141.00000, em concomitância com a cota
única, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. Decido
que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de
compensação, nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso o crédito
não seja utilizado em sua totalidade no procedimento de compensação, e não constem
outros débitos vencidos ou vincendos em nome do sujeito passivo, ﬁca autorizada a
CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e
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45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.
ProtocoloSEI:PMC.2019.00052599-01
Interessado:LUIS VALTER TRISTÃO
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal nº
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento,
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, INDEFIRO a presente solicitação de revisão de valores dos Acordos
572487/2019 e 572491/2019 efetuados no REFIS/2019, referente ao código cartográﬁco 4153.32.83.0174.00000, tendo em vista que os valores recolhidos por meio dos
acordos 537598/2018 e 537596/2018 foram devidamente computados para amortização dos débitos parcelados, ambos na proporção de 8,0199%, apurando-se o valor
residual, nos moldes do artigo 14, I, da Lei Complementar 42/2013.
ProtocoloSEI:PMC.2019.00055586-40
Interessado:CESET ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, DEFIRO
o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor total de 2.288,4067
UFIC’s, procedente do(s) pagamento(s) da(s) parcela(s) 32, 33 e 34 do carnê de acordo nº 483063/2017 (relativo ao IPTU/Taxas 2015 e 2016), parcelas 20,21 e 22 do carnê de acordo nº 522416/2018 (relativo ao IPTU/Taxas de2017) e para a parcela 11/11
do carnê de IPTU/Taxas 2019 - emissão 01/2019, todos cancelados por recálculo, para
o imóvel 3162.41.15.0067.01001, não computado na apuração do montante devido
nas respectivas reemissões, de forma que 1.436,8640 UFIC´s serão utilizadas para
abatimento do valor devido no novo lançamento de IPTU/Taxas de 2016 a 2018 -X1000, emissão 10/2019, e, 851,5427 UFIC´s serão utilizadas para abatimento do valor
devido no novo lançamento de IPTU/Taxas 2019, emissão em 10/2019, nos moldes
do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento,
ainda restar crédito a favor do contribuinte, ﬁca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a
encaminhar o processo ao Departamento de Receitas Imobiliárias-SMF para determinar o aproveitamento de ofício em lançamentos futuros do mesmo imóvel, conforme
previsto no artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.
Campinas, 13 de março de 2020

LUCAS SILVA CUNHA
COORDENADOR DA CSACPT.

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolado: 1997/0/64107
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Código Cartográfico: 3423.14.65.0328.01001
Assunto: Isenção para Imóvel Locado para Uso da Administração Pública
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinado com
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO o pedido deisenção do
IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo paraa área total do imóvelcadastrado sob
código cartográﬁco n° 3423.14.65.0328.01001, para os próximos 24(vinte e quatro)
meses, a contar de 18/12/2019, conforme Termo de Locação 014/19, por estarem
atendidas as demais exigências do artigo 4º, XI, da Lei 11.111/2001, observando-se
as disposições da Instrução Normativa DRI/SMF nº001 de 25/05/2010, publicada no
DOM de 27/05/2010, quanto às formalidades para efetivação da isenção. 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
13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.
Campinas, 13 de março de 2020

PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE
AFTM - Matricula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
ERRATA
Protocolo: 2014/03/16094
Interessado: Thiago Henrique Alves
Código Cartográfico: 3343.51.76.0265.000000
Assunto: Impugnação de lançamentos de IPTU/Taxas
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e veriﬁcando-se que
a decisão do Diretor do DRI, publicada no DOM de 11/08/2015, contém erro na descrição dos tributos e dos exercícios a serem reemitidos, como também dos exercícios
a ser concedida a isenção, nos termos do despacho da CSAdm-DRI de ﬂs. 38, que
demonstra a conclusão da obra no exercício de 2011 na Declaração de Atualização
Cadastral - DAC (ﬂs. 09/10), retiﬁco a referida decisão nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ: "?deﬁro parcialmente o pedido de revisão de IPTU 2014 (reemissão
e retroativos), mantendo o lançamento dos retroativos de 2009 a 2013 por estarem
corretamente constituídos e retiﬁcando-se o lançamento de 2014 em reemissão , concedendo a isenção por habitação popular a partir de 2014?.. "
LEIA-SE: "?.deﬁro parcialmente o pedido de revisão de IPTU e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 2014 (reemissão e retroativos), mantendo-se os
lançamentos dos retroativos de 2009 a 2011 por estarem corretamente constituídos e
alterando-se os exercícios de 2012, 2013 e 2014 de territorial para predial, com área
construída de 39,40 m², categoria construtiva e padrão RH-3, ano base 2011, conforme
Parecer Fiscal à folha 17, de 12/09/2014, e concedendo-se a isenção por habitação
popular para estes exercícios, ?.. "
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.
27 de fevereiro de 2020

PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE
AFTM - Matricula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolado: 2013/10/19412
Interessado: Distrito de Saúde Noroeste - SMS
Código Cartográfico: 3433.31.55.0265.01001
Assunto: Isenção para Imóvel Locado para Uso da Administração Pública
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinado com
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO o pedido deisenção
do IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo para a área total do imóvel cadastrado sob código cartográﬁco n°3433.31.55.0265.01001, para os próximos 24 (vinte
e quatro) meses, a contar de 14/11/2019, conforme Termo de Aditamento de Lo-
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cação 013/2019, por estarem atendidas as demais exigências do artigo 4º, XI, da Lei
11.111/2001, observando-se as disposições da Instrução Normativa DRI/SMF nº001
de 25/05/2010, publicada no DOM de 27/05/2010, quanto às formalidades para efetivação da isenção. 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 art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.
Campinas, 13 de março de 2020

PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE
AFTM - Matricula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Errata
Protocolo: 2011/03/05397 (protocolos juntados 2013/10/00733 e 2013/03/02179).
Interessado: Grupo Unicad
Código Cartográfico: 3423.11.80.0022.01001
Assunto: Impugnação de lançamentos de IPTU e das Taxas Imobiliárias
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e veriﬁcando-se que
a decisão do Diretor do DRI, publicada no DOM de 10/10/2019, necessita de uma
melhor identiﬁcação dos exercícios impugnados, associando-os com os respectivos
protocolos de impugnação, retiﬁco a referida decisão nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ: "?relativos aos exercícios de 2008 a 2012,?."
LEIA-SE: "?.relativos aos exercícios de 2008 a 2012, por meio do protocolo nº
2013/10/00733?..."
ONDE SE LÊ: "?relativos aos exercícios de 2011 e de 2013, ?."
LEIA-SE: "?.relativos aos exercícios de 2011 de 2013, por meio dos protocolos nº
2011/03/05397 e nº 2013/03/02179,?.. "
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.
Campinas, 27 de fevereiro de 2020

PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE
AFTM - Matricula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolado: 2015/10/16759
Interessado:Secretaria Municipal de Saúde -SMS
Código Cartográfico:3432.44.76.0544.01001
Assunto: Isenção para Imóvel Locado para Uso da Administração Pública
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinado com
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO o pedido deisenção do
IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo para a área total do imóvelcadastrado sob
código cartográﬁco n°3432.44.76.0544.01001, para os próximos 12 (doze) meses,
a contar de 17/09/2019, conforme Termo de Aditamento de Locação 010/2019, por
estarem atendidas as demais exigências do artigo 4º, XI, da Lei 11.111/2001, observando-se as disposições da Instrução Normativa DRI/SMF nº001 de 25/05/2010, publicada no DOM de 27/05/2010, quanto às formalidades para efetivação da isenção.
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 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020
027099/2017
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 4º da Instrução
Normativa DRM/SMF 04/2018, e nos elementos do protocolado, deﬁro a impugnação
nos termos do artigo 145, I, da Lei 5.172/66-CTN, anulando o lançamento do ISSQN
notiﬁcado sob nº 027099/2017, tendo em vista que foi efetuado em desacordo com o
disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Protocolo: 2019/3/835
Interessado: Marcelo Eduardo Garcia
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - Construção Civil - Guia
031512/2019
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 4º da Instrução
Normativa DRM/SMF 04/2018, e nos elementos do protocolado, deﬁro parcialmente
a impugnação nos termos do artigo 145, I, da Lei 5.172/66-CTN, retiﬁcando o lançamento do ISSQN notiﬁcado sob nº 031512/2019 para excluir da sua base de cálculo
o valor das notas ﬁscais cujo imposto foi devidamente recolhido no curso da obra,
passando o valor do crédito tributário de 4.280,2766 UFIC para 3.643,0955 UFIC,
mantidos inalterados os demais elementos do lançamento.
Protocolo: 2018/3/3026
Interessado: Paulo de Módolo Orsolini
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - Construção Civil - Guia
029589/2018
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 4º da Instrução
Normativa DRM/SMF 004/2018, e nos elementos do protocolado, indeﬁro a impugnação e mantenho na íntegra o lançamento do ISSQN sobre serviços de construção
civil notiﬁcado sob nº 029589/2018, tendo em vista que foi efetuado em conformidade
com o disposto nos artigos 142, da Lei 5.172/66-CTN, 22, § 3º, e 30, I, "b" da Lei
Municipal 12.392/05, e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que
justiﬁquem sua retiﬁcação ou anulação.
Protocolo: 2015/3/30819
Interessado: Luis Eduardo Garrossino Barbieri
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN- Construção Civil - Guia
023856/2015
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 4º da Instrução
Normativa DRM/SMF 04/2018, e nos elementos do protocolado, deﬁro parcialmente
a impugnação com fundamento no artigo 145, I, da Lei 5.172/66-CTN, mediante a retiﬁcação do lançamento do ISSQN notiﬁcado sob nº 023856/2015, para reduzir a área
de construção nova para 444,30 m², e considerar como reformada a área de 60 m² dada
como existente no subsolo, passando o valor do crédito tributário de 4.264,1914 UFIC
para 3.909,0534 UFIC, mantendo-se inalterados os demais elementos do lançamento.

AFTM - Matricula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI

Protocolo: 2014/10/27652
Interessada: Companhia de Habitação Popular de Campinas
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - Construção Civil - Notificação 220005853
Com base no artigo 66 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 3º da Instrução
Normativa DRM/SMF 04/2018, e nos elementos do protocolado, não conheço a impugnação com fundamento no artigo 83, I, da Lei Municipal 13.104/07, por estar
exaurida a esfera administrativa, e mantenho na íntegra o lançamento do ISSQN notiﬁcado sob nº 220005853, tendo em vista que não foram constatadas incorreções que
justiﬁquem sua retiﬁcação ou anulação de ofício.

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI

BRUNO CÉSAR PEREIRA LANGONI

Campinas, 13 de março de 2020

PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE

RERRATIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Protocolo: 2016/03/13312
Interessado: Jean Noel Evraere
Assunto: Revisão de IPTU 1999 a 2007 (retroativo 06/2016)
Código Cartográfico: 3432.31.42.0283.01001
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei Municipal nº 13.104/07 e veriﬁcando-se que a decisão publicada no Diário Oﬁcial do Município em 02/03/2020,
página 19, contém erro de transcrição relativamente à Decisão de Primeira Instância
de Processo Administrativo Tributário, em relação ao número do protocolo, retiﬁco a
referida decisão nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ: “Protocolo: 2016/03/13322”
LEIA-SE: “Protocolo: 2016/03/13312”
Os demais dados da decisão permanecem inalterados.
Protocolo n° 2014/03/10766 (e anexos 2014/03/10769, 2015/03/3350, 2016/03/4825
e 2017/03/3471)
Interessado(a): ANTONIO CARLOS MARANHA
Código Cartográfico: 4154.14.25.0073.01001
Veriﬁcada a inexatidão de decisão publicada na edição do DOM de 05/03/2020, DECIDO, fundamentado no art. 87 da Lei n° 13.104/2007, retiﬁcar a referida decisão
para que passe a vigorar com a seguinte redação: Onde lê-se: “Código Cartográﬁco:
4154.01.25.0073.01001”, leia-se: “Código Cartográﬁco: 4154.14.25.0073.01001”.
Campinas, 13 de março de 2020

PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE
AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor - DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO
MOBILIÁRIA
Protocolo: 2019/3/626
Interessada: Wagner José Miguel
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN- Construção Civil - Guia
030993/2019
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 4º da Instrução
Normativa DRM/SMF 04/2018, e nos elementos do protocolado, deﬁro parcialmente
a impugnação com fundamento no artigo 145, I, da Lei 5.172/66-CTN, mediante a
retiﬁcação do lançamento do ISSQN notiﬁcado sob nº 030993/2019, para reduzir a
área tributada de 91,00 m² para 83,56 m², passando o valor do crédito tributário de
228,9772 UFIC para 210,2564 UFIC, mantendo-se inalterados os demais elementos
do lançamento.
Protocolo: 2017/3/7701
Interessada: Heloísa Modesto Mendes
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - Construção Civil - Guia

AFTM, Coordenador da CSFM/DRM/SMF

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
Protocolo SEI: PMC.2019.00021225-81
Contribuinte: SANTOS & BRITO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 21.348.435/0002-82
Com fulcro no que dispõe o artigo 39 da Lei complementar Federal nº123/2006
c/c artigo 83, I da Lei Municipal nº 13.104/2007e art. 72 do Decreto Municipal nº
15.356/2005 e à vista do que consta no presente protocolo, NÃO CONHEÇO o presente pedido por já restar exaurida a esfera administrativa e esgotada a matéria em
questão, dadas as decisões publicadas em 11/11/2019 e 25/04/2019.
CESAR C. DE ASSUMPÇÃO
AFTM, Coordenador da CSCM/DRM/SMF

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO EX OFFICIO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA
Com fundamento no que determina o artigo 21 da Lei Municipal nº 12.392/2005,
ﬁcam os contribuintes abaixo relacionados NOTIFICADOS da alteração ex oﬃcio no
Cadastro, podendo os mesmos obter o comprovante no seguinte endereço eletrônico:
http://situacao.campinas.sp.gov.br e o Documento de Informação Cadastral (DIC) no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 3 (três) dias desta publicação, no Atendimento do Porta Aberta Empresarial - Paço Municipal, Av. Anchieta, 200 - Térreo,
no horário de: 8h às 17h, bem como impugnar, complementar ou alterar os dados da
inscrição em igual prazo.
CONTRIBUINTE

CNPJ

HELENA DE FATIMA NOVAES 09035945875

27.857.030/0001-75

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
440.858-6

BRUNO VASCONCELLOS OLIVEIRA 23544860813 36.392.425/0001-30

593.291-2

VÂNDER FRANCISCO MOÇO
AFTM - CSCM/DRM/SMF

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO
Processo PMC.2020.00010254-33
Interessada: COMÉRCIO DE MÓVEIS IRMÃOS SANTANA LTDA
CNPJ: 05.321.768/0001-80
Assunto:Impugnação - Termo de Indeferimento à opção pelo Simples Nacional
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal nº 15.356/2005 c/c o
artigo 39 da Lei Complementar Federal nº 123/2006e com base nos elementos do
protocolado, INDEFIRO a impugnação do sujeito passivo e decido pela ratiﬁcação

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020
do Termo de Indeferimento, nos exatos termos da publicação no Diário Oﬁcial deste
Município em 20/02/2020.
Protocolo: PMC.2019.00040848-90
Contribuinte: BEST BROWNIES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 03.554.699/0001-20
Assunto: Impugnação ao termo de exclusão do Simples Nacional.
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto Municipal nº 15.356/2005 c/c o artigo 39 da Lei Complementar Federal nº 123/2006,não conheço o pedido, nos termos
do art. 83, I da Lei Municipal nº 13.104/07,uma vez tratar-se de matéria já analisada
por meio do protocolado SEI nº PMC 2018.00038504-67, sendo proferida decisão
deﬁnitiva com publicação no Diário Oﬁcial municipal de 12/08/2019.
CÉSAR C. DE ASSUMPÇÃO
COORDENADOR DA CSCM/DRM/SMF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CMDU - C0NSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 108ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
17/03/2020
Convocamos os senhores conselheiros titulares representantes das entidades titulares
e convidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos
segmentos deste Conselho, para a 108ª Reunião Extraordinária a ser realizada 3ª
feira dia 17 de março de 2020,às 18h30,no 19º andar, Sala Milton Santos, Paço
Municipal Campinas/SP.
PAUTA:
1. Continuação, apresentação e votação do Parecer sobre o PLC nº 65/2019 - Altera
dispositivos da Lei nº 10.859 de 07 de junho de 2001, que "Cria a Área de Proteção
Ambiental - APA do Município de Campinas, regulamenta o uso e a ocupação do solo
e o exercício de atividades pelo setor público e provado" e dá outras providências;
2. Continuação, apresentação e votação do Parecer sobre o PLC nº 66/2019 - Dispõe
sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da Área de
Proteção Ambiental de Campinas;
11 de março de 2020

PROFº JOÃO MANUEL VERDE DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CMDU

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Solicitamos dos interessados dos protocolos abaixo relacionados, que entrem em
contato através do telefone abaixo descriminado para o agendamento do seu comparecimento junto ao respectivo Departamento, para tratar de assunto relacionado a sua
solicitação, sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05
de 11 de junho de 2013.
Prazo de 30 (TRINTA) Dias:
PELA CSPF/ DEPLAN
Prot. 2019/19/051 - COHAB CAMPINAS - (Tel. 21160108)
Prot. 2016/10/28387 - Antonio Marcos Caceﬀo - (Tel. 21160108).
Prot. 2016/10/29638 - Cesar José Consulim (Tel. 21160108)
Prot. 2018/11/4888 - Bona Viridia Consultoria em Negócios - (Tel 21160108)
Prot. 2020/11/131 - Maria Regina P. Viotto - (Tel 21160108).
Prot. 2020/10/2520 - Patriani Incorp. 16SPE Ltda -(Tel. 21160108)
Prot. 2020/10/4590 - Carina Silva Cury - (tel. 21160108).
Prot. 2019/10/17458, anexado ao 1977/6047 - Marilda Aparecida Coser - (tel.
21160108).
Prot. 2009/10/35043 - Sociedade Campineira de Educação e Instrução - (tel.
21160108).
Prot. 2019/10/28766 - Fernando Ganguçu - (tel. 211610108)
Prot. 2019/10/9059 - Jodil Investimentos e Participações Ltda - (Tel. 21160108).
CAROLINA BARACAT N. LAZINHO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Solicitação de Comparecimento
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO
Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horárhio das 9:00
às 16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho
de 2013.
Prazo de 30 (TRINTA) Dias:
Pelo Setor de Informações Patrimoniais
Prot. 2019/10/26064 - Candido Luis Bueno de Oliveira
Pelo Setor Conversão de Bancos e Dados
Prot. 2020/11/1042 (Anexado ao Prot. 2017/11/13069) - Direta Imoveis e Administração Ltda
Prot. 2020/10/1628 (Anexado ao Prot. 1968/0/2321) - José Luiz Porta
Prot. 2006/10/18240 - Pedro Lourindo Mazetto
Prot. 2019/11/17221 - Ilidio Sanvido Cardozo
Prot. 2020/11/1381 - Douglas Luz de Souza
Prot. 2019/11/17566 - Wellington Andrade
Prot. 2019/11/14845 - Walterney de Melo
Prot. 2019/11/2540 - Joseane Fabricia Marcal
Prot. 2019/11/8497 - Amar Administradora de Bens Próprios Ltda-EPP
Prot. 2019/11/13712 - Fortis - Administração de Bens Ltda
Prot. 2020/11/764 - Roberto Cangirana de Jesus
Prot. 2020/11/790 - Mauro Torres do Prado
Pelo Setor de Manutenção de Base Cartografia
Prot. 2018/10/39584 - Abbas Ahmad El Dorr
Prot. 2018/10/10858 - Rosemeire Prudencio Giuriato
Prot. 2019/11/4530 - Armando Fantinaho Filho
Prot. 2019/11/12542 - Rodolfo Guerra
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Pelo Setor de Cartografia
Prot. 2020/10/4705 (Anexado ao Prot. 2016/11/7944) - Nathalia Francelina de Lima
Moraes
Pelo Setor de Certidão
Prot. 2020/10/5166 - Flavio Barbi
Prot. 2020/10/4505 - Bruno Rovai Carrara
Prot. 2020/10/5160 - Silas Inacio Duarte
Prot. 2020/10/4980 - Jackson de Carvalho Guedes
Prot. 2020/10/5084 - Liliana Ferraz da Rocha Rosa
Prot. 2020/10/5595 - SQ Empreendimentos Imobiliários Ltda
Prot. 2020/10/5596 - Ariana Alves Diniz Cardoso
Prot. 2020/10/5599 - Julia Rodrigues Rivera
Prot. 2020/10/5608 - Ariana Alves Diniz Cardoso
Prot. 2020/10/5604 - Ariana Alves Diniz Cardoso
Prot. 2020/10/5589 - Gilberto Bertholdo Fioravante
Pelo Setor de Zoneamento
Prot. 2020/11/3537 - Rodrigo de Oliveira Corte Brito
Prot. 2020/11/3428 - Luis Waganer Vasconcelos
Prot. 2020/11/3297 - Kaio Bello Lemes de Moura
Prot. 2020/11/3149 - Sóagua Comercial e Serviço Ltda
Pela Coordenadoria Setorial de Laudos e Desenhos Técnicos
Prot. 2020/10/27328 - Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Prazo de 15 (QUINZE) Dias:
Pelo Setor de Zoneamento
Prot. 2020/11/1370 - Horta Viva Comercial de Produtos Hidropônicos Eireli
ENGº MARCELO CANDIDO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Solicitação de Comparecimento
Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho
de 2013.
Prazo de 30 (TRINTA) Dias:
Pelo Setor de Expediente
Prot. 2020/10/3909 - Fabio Castelhado Ortiz
Prot. 2020/10/3168 - Marcus Ricardo Leite Guimarares
Prot. 2020/10/4109 - Luisa Santana Ganelie
Prot. 2020/10/5026 - Saulo Matias dos S.Pereira Cardoso
JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
COM BASE NO DECRETO N°18.050/2013, DEFIRO PARCIALMENTE O PRESENTE PEDIDO
PARA CONCEDER CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR DO PROTOCOLO 2012/17/1506.
PROT.20/10/5537 MONSANTO DO BRASIL LTDA
COM BASE NO DECRETO N°18.050/2013, DEFIRO PARCIALMENTE O PRESENTE PEDIDO
PARA CONCEDER CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR DO PROTOCOLO 2012/17/803.
PROT.20/10/5538 MONSANTO DO BRASIL LTDA
INDEFERIDOS
PROT.19/11/16601 GARTEN BAR LTDA - PROT.19/11/14144 SANGO TRANSPORTES TURÍSTICOS
LTDA
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
PROT.20/11/2274 SANGO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - PROT.19/11/14452 BROTO LEGAL
ALIMENTOS S/A - PROT.19/11/15742 CAFE CHACON LTDA - PROT.19/11/12081 MEDLOGISTICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA S/A - PROT.20/10/5439 JOSE ROBERTO BOMBONATTI
CONCEDIDO O PRAZO DE 60 DIAS
PROT.20/11/3106 CLARO S/A

Campinas, 13 de março de 2020

ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA
DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Solicitação Semurb On-line: nº 5130
Protocolo: 2020/99/124
Proprietário: EVANDRO TAKASHI SAITO
Decisão: Pendências no projeto de Construção Nova
Prazo: 30 dias
Solicitação Semurb On-line: nº 5129
Protocolo: 2020/99/79
Proprietário: TEGRA VENDAS IMOBILIARIA LTDA.
Decisão: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
Prazo: 30 dias
Solicitação Semurb On-line: nº 5202
Protocolo: 2020/99/142
Proprietário: SILVIA LUCCHINI JOLY DE MATTOS
Decisão: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
Prazo: 30 dias
Solicitação Semurb On-line: nº 5190
Protocolo: 2020/99/138
Proprietário: GILSON SANTONI FILHO
Decisão: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
Prazo: 30 dias
Solicitação Semurb On-line: nº 5003
Protocolo: 2019/99/987
Proprietário: GERALDO LUIS TRINO COSTA
Decisão: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
Prazo: 30 dias
Solicitação Semurb On-line: nº 5220
Protocolo: 2020/99/150
Proprietário: EDIFICIO HEMISPHERE NORTE-SUL
Decisão: Pendências no projeto de Reforma c/ Demolição Parcial
Prazo: 30 dias
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Solicitação Semurb On-line: nº 5087
Protocolo: 2020/99/149
Proprietário: CLAUDIA MARIA BATAGLIN
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias
Solicitação Semurb On-line: nº 5153
Protocolo: 2020/99/148
Proprietário: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias
Solicitação Semurb On-line: nº 5140
Protocolo: 2020/99/123
Proprietário: MARIA TERESA DA SILVA DE OLIVEIRA
Decisão: Pendências no projeto de Construção Nova
Prazo: 30 dias
Solicitação Semurb On-line: nº 5188
Protocolo: 2020/99/152
Proprietário: SL ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS LTDA
Decisão: Pendências no projeto de Reforma Pequena
Prazo: 30 dias
Protocolo: 2019/99/901
Proprietário: ANA KARINA BARCELLOS LODI
Decisão: DEFIRO PROJETO DE Construção Nova
Solicitação: 4642
Protocolo: 2020/99/126
Proprietário: CASSIO PAULINO DE CAMARGO
Decisão: Indefiro projeto de Construção Nova
Solicitação: 5259
Protocolo: 2020/99/185
Proprietário: LUIZ SPENCER MICHELUTTI
Decisão: Alvará de Execução emitido conforme Lei Complementar 110/15 - ARI
COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR, DO PROTOCOLO N°2018/99/476, FOLHA 10.
PROT.20/10/5792 DORVALINA GRELLA DA SILVA
COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO N°1951/00/22469.
PROT.20/10/5049 ISABEL APARECIDA GIMENES
DEFIRO O PEDIDO DE LEVANTAMENTO PARCIAL DE EMBARGO SOMENTE PARA PROSSEGUIMENTO NA OBRA DA PISCINA DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. ALEXANDRE
FLEMING, 988, TENDO EM VISTA ESTAR OCORRENDO ACÚMULO DE ÁGUA PARADA.
PROT.20/11/3366 WERTHER DE CAMARGO PENTEADO BUSATO
INDEFIRO O PROTOCOLO FACE NÃO ATENDER A LEI 10.850/00 E LEI 6.031/88, ART. 22.
PROT.20/11/2546 RAFAEL BUENO DE OLIVEIRA
DEFERIDOS
PROT.19/11/3288 NELSON NEY CONTAR - PROT.20/11/2850 OLIVIO APARECIDO DE OLIVEIRA PROT.20/11/3205 PAULO ESTANISLAU DO AMARAL CAMPOS - PROT.19/11/16888 PE JERÔNYMO
ANTONIO FURIAN
COMPAREÇA OS INTERESSADOS
PROT.20/11/704 GINO DI DOMIZIO - PROT.20/11/849 SEBASTIÃO JOEL BATISTA - PROT.20/11/2270
BEATRIZ FERRARI BORGES MARTINS - PROT.20/11/2029 AGRIPINO QUADRADO PROT.19/11/8891 M3 ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA - PROT.20/11/1988 CHRISTIANO
GUERRA MARQUES COSTA - PROT.20/11/1444 ELIANA ROBLES CUELAS - PROT.19/11/10780 NILO
VASCONCELOS PULHEZ - PROT.19/11/17378 REGINALDO STOIANOV - PROT.19/11/13399 RICARDO CANTÚSIO ESTEVES FERNANDES - PROT.19/11/9187 ESTER PAULINO DA SILVA SOUZA PROT.19/11/11196 ANTONIO CARIA NETO - PROT.19/11/4371 JOVELINA DA SILVA RODRIGUES
- PROT.20/11/3168 IRENE PEDRO DANIEL DURÃES - PROT.20/11/3422 NAIARA NORMA DE OLIVEIRA - PROT.20/11/3328 DIEGO PUEKER PACCI - PROT.20/11/1317 ALFREDO PIRES PINTO COELHO
- PROT.20/11/3381 ANTONIO RUBENS TOLEDO MACHADO - PROT.20/11/3380 TEREZINHA DALBEN LEFORT - PROT.20/11/3121 MARIA DE FÁTIMA NIRO GARCIA - PROT.20/11/3355 LUIS ALVES
DE LIMA FILHO - PROT.20/11/2890 FFT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT.18/11/10193
MREIS PARTICIPAÇÕES LTDA

16 e 20 de março de 2020, terá suas atividades suspensas devido à mudança de sua
sede para a Rua José Paulino, 1399, 5° e 6° andares, Espaço Arcadas, Centro,
Campinas.
O atendimento retornará no dia 23 de março de 2020 com funcionamento normal de
suas atividades.
Orientações:
1 - Os servidores que necessitarem de afastamento por licença para tratamento de
saúde por até 15 dias, com atestados emitidos no período de 12 a 20 de março de
2020, deverão, excepcionalmente, protocolizá-los e direcioná-los à Coordenadoria de
Perícia Médica até o dia 31 de março de 2020.
2 - Os servidores que necessitarem de afastamento por licença-maternidade, no período de 12 a 20 de março de 2020, deverão, excepcionalmente, protocolizá-los e
direcioná-los à Coordenadoria de Perícia Médica até 31 de março de 2020. Deverão
ser anexados atestados de saúde originais, preenchidos com nome, CID da patologia
data de emissão, período de afastamento, bem como nome, CRM e assinatura do médico ou cópia da certidão de nascimento.
3 - Os servidores que necessitarem de afastamento por licença para tratamento de
saúde de pessoa da família no período de 12 a 20 de março de 2020, deverão, excepcionalmente, protocolizá-los e direcioná-los à Coordenadoria de Perícia Médica
até 31 de março de 2020. Deverá ser apresentado o relatório de atendimento familiar
(formulário FO224 que se encontra no site da PMC) em nome do servidor, onde esteja
discriminado o tempo necessário à licença, bem como a comprovação do grau de
parentesco, RG, Certidão de nascimento, Certidão de casamento.
4 - Os servidores que necessitarem de afastamento por licença para tratamento de
saúde por mais de 15 dias, com atestados emitidos no período de 12 a 20 de março
de 2020, deverão apresentá-los pessoalmente junto à Coordenadoria de Perícias Médicas, no endereço informado acima, durante o período de 23 a 31 de março de 2020.
5 - Os acidentes de trabalho que ocorrerem no período de 12 a 20 de março de 2020,
deverão ser imediatamente comunicados a cheﬁa para ser preenchido o formulário do
CIAT e agendado neste departamento através do telefone (19) 2515-7178 durante o
período de 23 a 31 de março de 2020.
Campinas, 11 de março de 2020

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA SILVA
Respondendo pelo Diretor DPSS/SMRH

PORTARIAS ASSINADAS PELA SENHORA
SECRETÁRIA
PORTARIA N.° 93412/2020
A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo
com o protocolado nº 2017/10/13349, pela presente,
RESOLVE
Autorizar a partir de 01/03/2020, a alteração da jornada de trabalho solicitada pela
servidora SILVIA CRISTINA RUEDA NERY, matrícula nº 29088-2, de 30 horas semanais para 36 horas semanais.
PORTARIA N.° 93418/2020
A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo
com o protocolado nº 2019/10/29546, pela presente,
RESOLVE
Autorizar a partir de 01/03/2020, a alteração da jornada de trabalho solicitada pelo
servidor BRUNO ANDRADE PAGUNG, matrícula nº 129028-2, de 24 horas semanais para 36 horas semanais.

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
(EDITAL 001/2019)
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos comunica os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos
candidatos aos cargos públicos relacionados abaixo:

CONCEDIDO O PRAZO DE 15 DIAS
PROT.20/11/3219 RICARDO FABRÍCIO CRIVELARO

NOME

CARGO

AV. MÉDICA

CONCEDIDO O PRAZO DE 30 DIAS
PROT.20/11/3009 MAURICIO COELHO DE MORAIS

ALLINE ANGELINA ZAMPOLA
ANTONIO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL

APTO

AMANDA DE AGUIAR RODRIGUES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL

APTO

ANTONIO QUINTILIANO DA SILVA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL

APTO

JANAINA SCHNEIDER NICOLOSI
VIEIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL

APTO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUMAYARA MARINS LIMA DE SOUZA
CAÇÃO INFANTIL

APTO

ELIANE DE NEGREIROS FIGUEIRE- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ANOS
DO FERNANDES
INICIAIS

APTO

CONCEDIDO O PRAZO DE 60 DIAS
PROT.20/11/2965 MARCOS VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA
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ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA
DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

GABINETE DO SECRETÁRIO
DEFIRO O PROTOCOLO, AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO DO LACRE, COM BASE TAMBÉM NA DECLARAÇÃO DE FLS.78.
PROT.20/11/3408 THIAGO HENRIQUE MENDONÇA
COMPAREÇA OS INTERESSADOS
PROT.14/11/5239 ESTÂNCIA EUDÓXIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Campinas, 13 de março de 2020

ENG° CARLOS AUGUSTO SANTORO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

MARIA RODRIGUES DE SOUSA
PITA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ANOS
INICIAIS

APTO

CLAUDILENE DE SOUSA SANTIAGO MAZETTO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA IV –
EDUCAÇÃO ESPECIAL

APTO

LUCIANA ANDRADE HOFLINGER
DE SOUZA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA IV –
EDUCAÇÃO ESPECIAL

APTO

MARILIA SILVEIRA FLAQUER

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA IV –
EDUCAÇÃO ESPECIAL

APTO

VERENA PIERINI

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA IV –
EDUCAÇÃO ESPECIAL

APTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor - SMRH, vem comunicar a todos
Mudança do Departamento: de 14 a 21 de março de 2020
Dias, horários e mudança do Departamento
Comunicado de mudança
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor (DPSS)/SMRH, entre os dias

Campinas, 13 de março de 2020

MARCELO DE MORAIS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO
PORTARIA N.° 93410/2020
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020
seu cargo e, de acordo com o SEI HMMG.2020.00000299-91, pelo presente,
RESOLVE
Revogar a partir de 09/03/2020, o item da portaria n° 90099/2018, que designou as
servidoras abaixo relacionadas para prestarem serviços junto à Rede Municipal Dr.
Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.
FABIANA CLAULIZANES DA SILVA, matrícula nº 132229-0
CARINA DA SILVA FICHIO JESUS, matrícula nº 132263-0
PORTARIA N.° 93411/2020
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00010757-08, pelo presente,
RESOLVE
Exonerar a pedido, a partir de 28/02/2020, a servidora MICHELI MIRA VIOLIM,
matrícula nº 121191-9, do cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.° 93424/2020
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00012192-11, pelo presente,
RESOLVE
Exonerar a pedido, a partir de 12/03/2020, a servidora MARJORY CRISTINA DE
SOUZA KELLER, matrícula nº 135388-8, do cargo de Vice Diretor, junto à Secretaria
Municipal de Educação.
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Suplente: Amandi Buzon Rodelli - Matrícula nº 134222-3
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Titular: Bruna Bannwart - Matrícula nº 128922-5
Suplente: Fabíola Scombatti de Freitas Paulucci - Matrícula nº 111373-9
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo
Titular: Felippe Carlos Corrêa de Souza - Matrícula nº 135404-3
Suplente: José Rodrigues de Lana - Matrícula nº 110356-3
II - Representantes da Sociedade Civil
Assembleia Espiritual Fé Bahá´ís
Titular: Armond Ayvazian - RG 3.837.867-5
Suplente: Eunice Miranda - RG 7.455.577-7
Associação da Parada e Apoio LGBT de Campinas
Titular: Michael Douglas Paulo Holanda - RG 41.028.029-X
Suplente: Eshiley Cristina de Andrade Vicente - RG 43.669.196-6
Associação dos Religiosos de Matriz Africana de Campinas
Titular: Moacyr Barra Grande Filho - RG 9.389.822-8
Suplente: Nataly Stefany Pereira - RG 49.529.032-4
Cultura Esperantista e Ecobrinquedoteca
Titular: Tereza Miriam Pires Nunes - RG 12.793.329-3
Suplente: Ana Cristina Motta Bessa - RG 35.345.312-2

PORTARIA N.° 93426/2020

ECCOS Associação de Educação, Cultura, Cidadania e Solidariedade
Titular: Mila Oliveira da Cunha - RG 42.624.744-9
Suplente: Lucas Abeid Pontes - RG 33.820.202-X

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00012285-47, pelo presente,
RESOLVE

Intervenções Urbanas pela Cultura de Paz - Danças Circulares Sagradas
Titular: Mairany Gabriel - RG M.805.716
Suplente: Monica Antonia Rubly - RG 5.587.582-8

Exonerar a pedido, a partir de 09/03/2020, a servidora VANESSA DE CAMPOS
KOZLOWSKI HENRIQUE, matrícula nº 130033-4, do cargo de Agente de Educação
Infantil, junto à Secretaria Municipal de Educação.

OAB - 3a. Subseção
Titular: Cleone Aparecida Garcia - RG 15.162.199-8
Suplente: Fabiana Regina Bizarro Salateo - RG 24.291.877-3

PORTARIA N.° 93428/2020

Terreiro de Umbanda Vó Benedita
Titular: João Carlos Galerani Junior - RG 22.854.050-1
Suplente: João Gustavo Biasil Galerani - RG 59.155.665-0

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00012302-82, pelo presente,
RESOLVE
Exonerar a pedido, a partir de 02/03/2020, a servidora ANA BEATRIZ DOS SANTOS REIS, matrícula nº 128211-5, do cargo de Enfermeiro, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.° 93429/2020
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00012783-07, pelo presente,
RESOLVE
Exonerar a pedido, a partir de 11/03/2020, a servidora SILVIA KATIA VIEIRA COSTA, matrícula nº 125941-5, do cargo de Agente de Educação Infantil, junto à Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA N.° 93430/2020
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00002091-15, pelo presente,
RESOLVE
Nomear os senhores abaixo relacionados para comporem o Conselho Municipal da
Cultura de Paz - COMPAZ, para gestão 2020-2022:
I Representantes do Poder Público
Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Titular: Luciana Montesanti - Matrícula nº 135597-0
Suplente: Dirceu Fernandes - Matrícula nº 135357-8
Secretaria Municipal de Cultura
Titular: Mary Angela Biason - Matrícula nº 131888-8
Suplente: Mário César Mello da Silva - Matrícula nº 133153-1
Secretaria responsável pela Política de Assistência Social e Segurança Alimentar
Titular: Elaine Perez Pinheiro - Matrícula nº 133945-1
Suplente: Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa - Matrícula nº 126839-2
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Titular: Cristiane Reiko Nakazato - Matrícula nº 109975-2
Suplente: Walter Grunewald Curzio - Matrícula nº 28991-4
Secretaria responsável pela Política dos Direitos da Pessoa com Deﬁciência e Cidadania
Titular: Geziel Antonio dos Santos - Matrícula nº 132660-0
Suplente: Paulo Renato Alves Guimarães - Matrícula nº 128464-9
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Mário Marcelo Nicomedes Ramos - Matrícula nº 127094-0
Suplente: José Batista de Carvalho Filho - Matrícula nº 10011-1
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Mirella Hermsdorﬀ Moraes - Matrícula nº 127036-2
Suplente: Naoko Yanagizawa Jardim da Silveira - Matrícula nº 36236-0
Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública
Titular: Carlos Roberto Longuini - Matrícula nº 125058-2
Suplente: Cristiano de Oliveira e Silva - Matrícula nº 105969-6
Secretaria Municipal de Comunicação
Titular: Juliana Corsi - Matrícula nº 134923-6
Suplente: Valdir de Menezes - Matrícula nº 94176-0
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titular: Dominique Missio de Faria - Matrícula nº 131237-5
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UNIPAZ Campinas
Titular: Sandra Aparecida Franco de Andrade Bortholoto - RG 3.869.571-6
Suplente: Ana Martha Rocha Jagger Loeblein - RG 101016983-5
URI Campinas
Titular: Mostafa Bartar Isfahani - RG 4.847.991-3
Suplente: Marcos Fernando Espíndola - RG 33.356.692-0
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.° 93431/2020
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00013150-16, pelo presente,
RESOLVE
Exonerar a pedido, a partir de 10/03/2020, a servidora REBECA SIGNORELLI MIGUEL, matrícula nº 124682-8, do cargo de Professor de Educação Básica III - Educação Física, junto à Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA N.° 93432/2020
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00012809-72, pelo presente,
RESOLVE
Exonerar a pedido, a partir de 11/03/2020, a servidora NAIRA JOSELINA DO CARMO TERRA, matrícula nº 134508-7, do cargo de Agente de Educação Infantil, junto
à Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA N.° 93433/2020
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC.2020.00012798-85, pelo presente,
RESOLVE
Exonerar a pedido, a partir de 11/03/2020, a servidora MARIANA DOS SANTOS
SEGHETO FERREIRA, matrícula nº 134802-7, do cargo de Professor Adjunto I, junto à Secretaria Municipal de Educação.

COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
(EDITAL 010/2019)
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos comunica os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos
candidatos às funções de Agente de Educação Infantil relacionadas abaixo:
Nome: ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA
Avaliação médica: APTO
Nome: HELENILDA DA SILVA
Avaliação médica: APTO
Nome: JESSICA PRISCILA SILVA DA CRUZ
Avaliação médica: APTO
Campinas, 13 de março de 2020

MARCELO DE MORAIS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
(EDITAL 003/2016)
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos comunica o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato
relacionado abaixo:

32

Diário Oﬁcial do Município de Campinas

CARGO : AG.ORGANIZACAO ESCOLAR
Nome: MONIQUE RIBEIRO MANGUSSI
Avaliação Médica: APTO
Campinas, 13 de março de 2020

MARCELO DE MORAIS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 02, DE 13 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a criação do Comissão para execução do Plano de Contingência da pandemia de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e sua execução.
Único de Saúde para identiﬁcação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;
a necessidade de se estabelecer um plano de contingência aos efeitos O Secretário
Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, e CONSIDERANDO:
a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial da Saúde - OMS;
o complexidade do evento demanda esforço conjunto de todo o Sistema da pandemia
no município de Campinas visando estabelecer estratégias de ações voltadas à detecção, prevenção, tratamento e controle de casos suspeitos e conﬁrmados para Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
o Decreto Municipal 20.766 de 12 de março de 2020 que dispões sobre a criação do
Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19);
Resolve:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas,
Comissão para execução do Plano de Contingência com a ﬁnalidade de estabelecer estratégias de ações voltadas à diagnóstico, prevenção, tratamento e controle da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
Art. 2º As ações regulamentadas nesta portaria objetivam a proteção à integridade
física e da saúde individual e coletiva e contemplarão:
I- articulação dentro da rede interfederativa de Saúde, observada a esfera de competência;
II- divulgação ampla à população de informações relacionadas à Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19);
III - orientações para medidas de prevenção;
IV - uso de equipamentos de proteção individual para contatos e proﬁssionais de
saúde ;
V - comunicação e sensibilização da rede de saúde pública e privada para identiﬁcação e notiﬁcação dos casos;
VI - orientação para automonitoramento das pessoas que tiveram contato próximo
com caso conﬁrmado e estão assintomáticas;
VIII - isolamento domiciliar dos casos suspeitos e conﬁrmados e seus contactantes,
com a emissão automática de atestado sanitário, nos termos da Lei Federal nº 13.979
de 06 de fevereiro de 2020;
VIII - quarentena;
IX - determinação de realização de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas proﬁláticas; ou
e) tratamentos médicos especíﬁcos;
X - estudo ou investigação epidemiológica;
Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas
com base em evidências cientíﬁcas e em análises sobre as informações estratégicas
em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à
promoção e à preservação da saúde pública.
Art. 3º A Comissão será constituída pelos seguintes membros titulares e suplentes,
respectivamente, representantes de cada departamento desta Secretaria Municipal de
Saúde:
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEVISA:
Titular: Valéria Correia de Almeira - Matrícula 36.192-5
Suplente: Rodrigo Nogueira Angerami - Matrícula 107.402-4
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DS
Titular: José Benedito Bortoto - Matrícula 102.122-2
Suplente: Renata Cauzzo Zingra Mariano - Matrícula 120.934-5
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRABALHO E E DEUCAÇÃO EM SAÚDE
- DGTES
Titular: Ilione De Cassia Pinto - Matrícula 99472-3
Suplente: CRISTIANE FARIA LEMOS - 125673-4
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E REGULAÇÃO DO SUS - DEAR
Titular: Denise Vieira Antunes Amaral - 104699-3
Suplente: Ana Cláudia Viel - 101829-9
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
- DGDO
Titular : Érika Cristina Jacob Guimarães - matrícula 103.290-9
Suplente: Shirley Verônica Alves Franco - matrícula 103.290-9
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DA
Titular: Rogéria Cristina Mateus - Matrícula 124566-0
Suplente: Amanda Patrícia Favaron Portella - Matrícula 124797-2
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DGRF/FMS
Titular: Cássia Maria Paião - Matrícula 36840-7
Suplente: Solange de Souza Moraes - Matrícula 109971-0
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 13 de março de 2020

DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Minicipal de Saúde

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020

PORTARIA Nº 03, DE 13 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre a suspensão de eventos de massa (grandes eventos), governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, cientíﬁcos, comerciais e
religiosos e outros com concentração próxima de pessoas, no município de
Campinas, em razão da pandemia de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, e:
Considerando a classiﬁcação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março
de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a ﬁm de evitar a disseminação e óbitos por Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 e seguintes da Constituição da República;
Considerando a Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que Promulga o texto
revisado do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª Assembléia Geral
da Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005;
Considerando, a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Resolução CNS nº 588 de 12 de julho de 2018 que institui a Política
Nacional de Vigilância em Saúde;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando, a Portaria MS/GM 356 de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto Municipal 20.766 de 12 de março de 2020 que dispões sobre
a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana
pelo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Recomendação Administrativa – Procedimento nº 132/2020 da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos – Saúde Pública, do Ministério Público do
Estado de São Paulo;
Considerando, as “Recomendações de medidas não farmacológicas” expedidas, nesta
data, pelo Ministério da Saúde, DETERMINA:
Art. 1º Ficam suspensos, no âmbito do Município de Campinas, por prazo indeterminado:
I - eventos de massa (grandes eventos), governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, cientíﬁcos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima
de pessoas.
Art. 2º As medidas previstas nesta Portaria poderão ser reavaliadas a qualquer momento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicada
na próxima edição do Diário Oﬁcial do Município - DOM.
Campinas, 13 de março de 2020.

CARMINO ANTONIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde de Campinas

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS
À SAÚDE comunica:
Protocolo: PMC.2019.00045683-15
Interessado: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CAMPINAS
CNPJ/ CPF: 44.593.523/0002-45
Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO
Protocolo: PMC.2020.00012878-02
Interessado: ROBERTO MASSAO YAMADA
CNPJ/ CPF: 527.551.346-15
Assunto: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO
Protocolo: PMC.2019.00050806-85
Interessado: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/ CPF: 10.588.595/0007-97
Assunto: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - ENDEREÇO
DEFERIDO
Protocolo: PMC.2020.00002625-12
Interessado: CLINICAL CENTER SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ/ CPF: 04.733.394/0001-48
Assunto: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO
Campinas, 13 de março de 2020

ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO
CHEFE DE SETOR

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020
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EAV6870

1780

031.894.001-99

02.682.287/0001-02

26/12/2019

O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE
À SAÚDE comunica:

FOG3126

1615

222.850.288-06

256.576.038-85

28/12/2019

Protocolo: 19/07/04260 PAS
Interessado: POLAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
CNPJ/ CPF: 67.890.426/0001-39
Assunto: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE DAYAM SILMARA ORDORES, CRF-SP:52.074
DEFERIDO
Campinas, 13 de março de 2020

CLÉRIA M.M. GIRALDELO
CHEFE DE SETOR

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS POR
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE PERTURBAÇÃO
DO SOSSEGO PÚBLICO
Considerando o disposto no art.3º, § 2º, da Lei Municipal n.º 14.862, de 25 de julho
de 2014, que dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos de som, portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados, nas vias e logradouros públicos que venham perturbar o sossego público; Considerando o disposto artigo 5º, §1º, do Decreto
nº18.623, de 22 de janeiro de 2015, que determina que o condutor e o proprietário do
veículo utilizado no cometimento da infração são solidariamente responsáveis pelo
pagamento da multa na quantia de 500 (quinhentas) UFICS;
Considerando que a Guarda Municipal é a competente para ﬁscalizar a aplicação da
Lei Municipal nº. 14.482/14, por força do artigo 3º, §3º;
O Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no
uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 7º do Decreto nº. 18.623/15 torna público
a relação de Auto de Infração, Multa e Apreensão de Veículos válidos e processados,
nesta Secretaria, e notifica os infratores e os proprietários dos veículos elencados
abaixo, caso queiram, terão prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação,
para oferecer recurso da autuação à Superintendência de Inteligência da Guarda Municipal, localizada a Rua Sales de Oliveira, 1087, Vila Industrial, das 08:00 às 17h00
ou, após o prazo, para efetuar o pagamento da multa.
PLACA

AI

INFRATOR/CPF/MF

DKQ4663

2037

104.128.684-82

PROPRIETÁRIO/CPF/MF DATA INFRAÇÃO
085.956.794-01

20/01/2019

CEV0174

1606

586.815.405-30

362.581.988-08

26/01/2019

EVR5710

1746

487.883.628-84

137.691.988-59

02/02/2019
20/02/2019

FDF5076

1711

434.722.878-37

215.371.988-74

GWR6991

1507

051.211.478-13

051.211.478-13

24/02/2019

MWA1024

1714

338.945.428-45

276.762.248-29

02/03/2019

ENC1159

1364

390.472.638-20

430.579.758-52

02/03/2019

EYX3037

1363

486.500.428-99

251.813.943-53

02/03/2019

GNU6808

1713

423.067.268-33

222.712.818-65

02/03/2019

DQC4542

1977

230.963.120-00

230.963.120-00

03/03/2019

BZP5498

1715

450.992.028-88

224.612.478-62

03/03/2019

EWP1468

1716

483.895.218-06

008.065.888-10

03/03/2019
03/03/2019

MVH6404

1476

356.053.128-47

807.183.375-49

ENT9825

1831

442.487.138-02

119.364.248-51

04/03/2019

BXL7655

1365

484.688.178-48

374.808.188-07

04/03/2019

PGQ3794

1534

367.573.558-33

022.109.704-07

04/03/2019

CGC5086

1535

442.016.438-75

078.059.528-92

04/03/2019

LOG5638

1531

184.244.958-37

184.244.958-37

05/03/2019

EKN7288

1532

366.812.248-22

366.812.248-22

05/03/2019

EPN3318

2031

426.104.398-06

426.104.398-06

10/03/2019

BSQ6785

2035

604.458.585-91

501.987.349-72

10/03/2019

FJJ8056

2084

031.997.255-03

027.756.325-99

02/04/2019

MJC4246

1536

455.884.258-98

418.507.978-89

19/04/2019
21/04/2019

KUU1897

1659

440.167.458-88

040.745.256-74

EYM5765

2085

474.668.288-76

316.908.198-55

26/04/2019

DQW7929

1477

058.487.298-40

030.559.523-75

27/04/2019

BIT3347

2042

231.243.908-57

222.209.998-66

28/04/2019

EWK5885

1508

312.951.178-43

312.951.178-43

28/04/2019

ABR/18

1841

388.267.068-16

364.499.978-34

30/04/2019

DWL0157

2029

474.346.028-05

434.019.058-64

04/05/2019

CVW1548

1528

460.455.558-30

360.648.328-78

05/05/2019

CHE1795

2079

466.737.838-77

440.264.598-02

11/05/2019

BQY2422

2053

317.106.828-17

180.775.128-79

18/05/2019

BZI0699

2078

763.194.234-04

823.642.818-49

18/05/2019

CCD0636

2045

439.474.998-09

319.145.838-76

19/05/2019

FSL6760

1478

399.991.628-19

394.314.538-78

16/06/2019

EWS3422

2048

393.000.278-75

404.037.088-00

16/06/2019

GZK4570

1843

153.411.478-55

92.682.038/0198-03

15/07/2019

EIN4857

1776

321.091.688-89

33.448.150/002-00

07/09/2019

BVW6439

2054

235.291.018-85

101.232.838-41

14/09/2019

FDV2466

1779

217.632.378-50

416.380.318-19

19/09/2019

MVH6404

1510

356.053.128-47

807.183.375-49

29/09/2019

GBQ5338

1748

395.362.368-00

395.362.368-00

29/09/2019

DSF0294

1722

468.696.588-89

438.521.298-85

26/10/2019

CZI4733

1515

482.781.998-09

171.970.608-50

02/11/2019

FGN0844

2049

427.503.948-30

117.886.554-19

24/11/2019

DTX3738

1790

472.105.498-03

47.193.149/0001-06

30/11/2019

Campinas, 11 de março de 2020

LUIZ AUGUSTO BAGGIO
Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

PROTOCOLADO Nº: 2020/10/5460
Interessado - Roberto Carlos de Magalhães
Assunto - SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR
Solicita o interessado acima, a certidão de inteiro teor do Protocolo nº 2017/10/22203.
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIV, b, in verbis: “XXXIVSão a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”
Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e pessoas
jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto e no uso de suas atribuições, prevista no artigo 84 da Lei nº. 13.351/08 da
CGMC, deﬁro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado acima declinado, face
à demonstração de legitimidade do Requerente para o pleito formulado, encaminhem-se:
Ao cartório da Corregedoria da GMC para providenciar as cópias, certiﬁcar a autenticidade
das mesmas, certiﬁcando nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal
nº 18.050/13) e a publicação desta decisão no DOM, ﬁxando-se o prazo de 05 dias para a
retirada do documento.
Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete
do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do artigo 9º, § 3º, do Decreto Municipal
nº 18.050/13.
Campinas, 13 de março de 2020

MÁRCIO VINÍCIUS JAWORSKI DE LIMA
Procurador auxiliando na Corregedoria

SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV.
SUSTENTÁVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE 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, a Lei Complementar nº
49/2013 e o Decreto Municipal nº 18.705/ 2015, que versam sobre o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos as relações de solicitações e de documentos emitidos pela
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável entre os
dias de 09 a 13 de março de 2020.
ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE
09 A 13/03/2020
"ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ LE= LICENÇA
ESPECÍFICA/ CVA= CERTIFICADO DE VIABILIDADE AMBIENTAL/ CRA= CERTIFICADO DE
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL /TR = TERMO DE RECEBIMENTO"
EMPREENDINº SOLICI- DATA DE
SOLICI- REQUERENMENTO, OBRA
TAÇÃO ENTRADA ANEXO TAÇÃO
TE
OU ATIVIDADE

2020000202 09/03/2020

III-SG

ATZ

2020000208 09/03/2020

IV

LP/LI

III

ATZ

III-SG

ATZ

2020000086 09/03/2020

CARLOS
EDUARDO
SANITA

ENDEREÇO

RUA CESIRA SAMPIETRI LOVATTO,
MOVIMENTA- LOTEAMENTO
ÇÃO DE TERRA 96 RESIDENCIAL
ENTRE VERDES

FABRICAÇÃO
RUA JAMES CLERK
SHP BRASIL DE EQUIPAMEN- MAXWELL, 170 EIRELI
TOS DE INFORTECHNO PARK
MÁTICA
PREFEITURA MOVIMENTAMUNICIPAL ÇÃO DE TERRA RUA REI SALOMÃO,
DE CAMPINAS
S/N - JARDIM CONCORTE DE
- PISTA SKATE ÁRVORES ISOCEIÇÃO
SOUSAS
LADAS

2020000211

10/03/2020

III-SG

ATZ

FAMPORT
CONSULTORIA,
MOVIMENTAEMPREEND ÇÃO DE TERRA
E PARTICIPAÇÕES

2020000196

11/03/2020

III

ATZ

CORTE DE
RUA ANILTON ALANDRE COR- ÁRVORES
ISO- BERTINI - CHÁCARA
REA LANZONI
LADAS
BELA VISTA

I

CDL

AVENIDA JOÃO
BASE DA
CONSTRUÇÃO BATISTA MORATO
GUARDA
DE EQUIPAMEN- DO CANTO - FUNMUNICIPAL
TO PÚBLICO
DAÇÃO DA CASA
POPULAR

I

LP

III

ATZ

2020000121 13/03/2020

2020000185 13/03/2020

RUA PROJETADA
QUATRO, GL 38
- FAZENDA SÃO
QUIRINO

MINAS PAR- CONSTRUÇÃO
TICIPACOES MULTIFAMILIAR
RUA VISCONDESSA
VERTICAL
E INCORPODE CAMPINAS, 251 RACOES IMOCORTE DE
NOVA CAMPINAS
BILIARIAS
ÁRVORES ISOEIRELI
LADAS

2020000170 13/03/2020

III-SG

ATZ

TRAUMACAMP COM.
IMPORT
MOVIMENTAEXPORT E
ÇÃO DE TERRA
LOCAÇÃO DE
PRODUTOS
MEDICOS

2020000198 13/03/2020

III

ATZ

MONICA CAMCORTE DE
RUA PIQUETE, 540 PARI MARTINS ÁRVORES ISO- JARDIM ITAMARATI
POSCHMANN
LADAS

I

LP

III

ATZ

2020000200 13/03/2020

AVENIDA ARTUR
SEGURADO, 578 JARDIM LEONOR

CONSTRUÇÃO
UNIÃO II - MULTIFAMILIAR
RUA MARIA PINK
CAMPINAS
VERTICAL
LUIS, 40 - PARQUE
CONSTRURESIDENCIAL VILA
ÇÕES SPE
CORTE DE
UNIÃO
LTDA.
ÁRVORES ISOLADAS

34

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020

Diário Oﬁcial do Município de Campinas

2020000213 13/03/2020

III

ATZ

MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A

CORTE DE
ÁRVORES
RUA PLINIO PEREIISOLADAS E RA NEVES - JARDIM
INTERVENÇÃO
DO TREVO
EM APP

2020000219 13/03/2020

IV

ETM

DSM PROFABRICAÇÃO
RUA SANTOS
DUTOS NUDE OUTROS
- JARDIM
TRICIONAIS PRODUTOS ALI- DUMONT
NOVA AMÉRICA
BRASIL SA
MENTÍCIOS

2020000223 13/03/2020

III

ATZ

FERNANDO
BALDY DOS
REIS

CORTE DE
ÁRVORES ISOLADAS

AVENIDA JOSÉ
PROSPERO JACOBUCCI - PARQUE
DAS UNIVERSIDADES

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE
09/03/2020 A 13/03/2020
ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA /
LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / SG =
SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI =TERMO DE
INDEFERIMENTO / TR=TERMO DE RECEBIMENTO / TECA= TERMO DE ENCERRAMENTO
DE COMPROMISSO AMBIENTAL
ANEXO

Nº PROTO- DOCUMENTO
COLO
EMITIDO

REQUERENTE

EMPREENDIMENTO
OU OBRA OU
ATIVIDADE

ENDEREÇO

VALIDADE

I

CONSTRUÇÃO AVENIDA JOÃO
MRV ENGENHA- HABITACIONAL BATISITA MORA2020000132 LP 022/2020-I RIA E PARTICIPA- MULTIFAMI- TO DO CANTO, 09/03/2022
ÇÕES SA
LIAR VERTICAL 735 - VILLA
HMV - 1
GARDEN

I

2019000880

ETM
023/2020-I

IVO ZARZUR
CAMPINAS EM- PARCELAMEN- AVENIDA JOHN
TO DE SOLO BOYD DUNLOP, 11/03/2022
PREENDIMEN- PARA
LOTEAS/N - CAMPO
TOS IMOBILIAMENTO
GRANDE
RIOS LTDA ME

I

2020000188

CDL
024/2020-I

FLORSOF ADMIRUA JAMES
NISTRAÇÃO DE CONSTRUÇÃO
CLERK MABENS PROPRIOS COMERCIAL
XWEL,
170 - TECSE - 1
LTDA
CHNO PARK
NORTE SUL
PROPERTIES
NEGOCIOS
IMOBILIARIOS
LTDA

III

ATZ
2019000520 060/2020-III

III

MRV ENGENHATCA
2020000132 061/2020-III RIA E PARTICIPAÇÕES SA

CORTE DE
ARVORES
ISOLADAS

AVENIDA JOSÉ
DE SOUSAS
CAMPOS, 1274 - 09/03/2022
CAMBUÍ

CORTE DE
ARVORES
ISOLADAS

AVENIDA JOÃO
BATISTA MORATO CANTO, 735 VILLA GARDEN
RUA LISBOA, 244
- RESIDENCIAL
ESTÂNCIA EU- 09/03/2022
DÓXIA - BARÃO
GERALDO

III

DJALMA ANOATZ
2020000028 062/2020-III TONIO PEREIRA
DOS SANTOS

CORTE DE
ARVORES
ISOLADAS

III

DANIEL JOSÉ
TCA
MARIE COUTI2020000205 063/2020-III
NHO NOGUEIRA
CHEVRIER

CORTE DE
ARVORES
ISOLADAS

III

ATZ
MANFRIN CAS2020000189 064/2020-III SEB E CIA LTDA

CORTE DE
ARVORES
ISOLADAS

III

DANIEL JOSÉ
ATZ
MARIE COUTI2020000205
065/2020-III NHO NOGUEIRA
CHEVRIER

CORTE DE
ARVORES
ISOLADAS

RLO
2019001152 048/2020-IV

PADTEC S/A

O Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de
Direitos Difusos e Coletivos - FUNDIF, no uso de suas atribuições, convoca os senhores
membros titulares e convida os membros suplentes do Conselho Gestor do Fundif para
a reunião ordinária a realizar-se às 15h do dia 23 de março de 2020 (segunda-feira), na
sala Milton Santos, localizada no 19º andar da Prefeitura de Campinas, sito à Avenida
Anchieta nº 200, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia:
- Fala da Presidência
- Votação da ata anterior: Reunião Ordinária de 23 de janeiro de 2020
- Formação de Comissão Especial para propor decreto de regulamentação da Lei do
Fundif
- Fala dos Conselheiros
Campinas, 13 de março de 2020

ROGÉRIO MENEZES DE MELLO
Presidente do FUNDIF

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E
AUTARQUIAS
CAMPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

PORTARIA CAMPREV Nº 08/2020
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas
- CAMPREV, no uso de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Complementar nº 10, de 30 de junho de 2004 e de acordo com a Lei Complementar nº
58/2014, RESOLVE:
- Revogar, a partir de 12/03/2020, a Portaria CAMPREV nº 13/2017, que nomeou a
servidora Isabela Rodrigues Dorigan, matrícula nº 06, para exercer a função gratiﬁcada de Secretária do Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social do Município
de Campinas - CAMPREV.
- Nomear, a partir de 12/03/2020, a servidora Isabela Rodrigues Dorigan, matrícula
nº 06, para exercer o cargo de Chefe de Setor de Cadastro, Atualizações, Revisão de
Benefícios e Folha de Pagamento do Instituto de Previdência Social do Município de
Campinas - CAMPREV.
Campinas, 12 de março de 2020
Diretor Presidente do CAMPREV

AVENIDA
MONSENHOR
JERÔNIMO
BAGGIO, 87 - 11/03/2022
JARDIM NOSSA
SENHORA AUXILIADORA
12/03/2022

AVENIDA WELLMV E SF EMPRATZ
MAN GALVÃO
MOVIMENTAIII-SG 2020000102 016/2020-III- REENDIMENTOS
DE FRANÇA
10/03/2022
IMOBILIARIOS ÇÃO DE TERRA RANGEL,
-SG
723 LTDA
SWISS PARK

IV

CONVOCAÇÃO

MARIONALDO FERNANDES MACIEL

RUA DAS HELICÔNIAS, S/N
- ALPHAVILLE
DOM PEDRO

RUA DAS HELICÔNIAS, S/N
- ALPHAVILLE
DOM PEDRO

CONSELHO DIRETOR DO FUNDIF

FABRICAÇÃO
RUA DOUTOR
DE EQUIRICARDO
PAMENTOS
BENETTON
TRANSMISMARTINS,
1000- 06/03/2024
SORES DE
PARQUE II DO
COMUNICAPOLO DE ALTA
ÇÃO , PEÇAS E TECNOLOGIA
ACESSORIOS

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de
nº 2020/25/494 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº
18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certiﬁco a emissão de inteiro teor, autorizado na data de 12/03/2020 por Maria Cristina Campos Paiva, Diretora Administrativa
deste Instituto, do protocolo 2019/10/5939 formulado pelo (a) Sr./(Srª) LUIS FERNANDO BAPTISTA. O requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de
Expediente do Camprev.
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de
nº 2020/25/475 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº
18.050 de01 de agosto de 2013, autentico e certiﬁco a emissão de inteiro teor, autorizado na data de 11/03/2020 por Maria Cristina Campos Paiva, Diretora Administrativa deste Instituto, do protocolo2015/25/1248 formulado pelo (a) Sr./(Srª) EGLAIR
PELLEGRINI VALENTE. O requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev.
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de
nº 2020/25/473 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº
18.050 de01 de agosto de 2013, autentico e certiﬁco a emissão de inteiro teor, autorizado na data de 10/03/2020 por Maria Cristina Campos Paiva, Diretora Administrativa
deste Instituto, do protocolo 2013/25/01431 formulado pelo (a) Sr./(Srª) INA APARECIDA DE TOLEDO FURLAN. O requerente deverá retirar a certidão requisitada
no Setor de Expediente do Camprev.
Campinas, 12 de março de 2020

MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA
LP/LI
049/2020-IV

RICARDO
FABRICAÇÃO RUA FRANCISFERNANDO DE DE MASSA ALI- CO DE CAMPOS 09/03/2022
ABREU, 1282 OIVEIRA
MENTICIAS
VILA GEORGINA

IV

2020000097

IV

FABRICAÇÃO
DE MOVEIS ERUA PLÁCIDO
CELSO MACHA- COM PREDOSOAVE, 160 2019001033 LPI 050/202009/03/2022
IV
DO SIMMEL
MINANCIA DE CHACARA SANTA LETÍCIA
MADEIRA

IV

2019001124

RUA EDMUNDO
VITAL TECHA FABRICAÇÃO NAVARRO DE
LP/LI/LO
DE PAINEIS E ANDRADE, 220 10/03/2024
INDUSTRIA E
051/2020-IV COMERCIO LTDA LETREIROS
- JARDIM DO
LUMINOSOS
TREVO

RLO
052/2020-IV

APARELHAMENTO DE
MARMORARIA
PLACAS E
UNIÃO CAMPIEXECUÇÃO
DE
NAS LTDA
TRABALHOS
EM MARMORE

AVENIDA JOHN
BOYD DUNLOP, 11/03/2024
5821 - CIDADE
SATÉLITE IRIS

IV

2020000020

IV

RUA ADÃO
EDUARDO DA
SERVIÇO DE
2020000137 LO 053/2020- CROCE AGONI- CORTE E OBRA GONCALVES, 40 12/03/2024
IV
JARDIM
NOVA
CIO CHAPAS
DE METAIS
APARECIDA

Campinas, 13 de março de 2020

DIRETORA ADMNISTRATIVA

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
Decreto 18050 / 2013
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº
2020/25/471 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18.050 de
01 de agosto de 2013, autentico e certiﬁco a emissão de inteiro teor, autorizado na data de
12/03/2020 por Anderson Carlos dos Santos, Diretor Previdenciário deste Instituto, do protocolo 2007/10/45962 formulado pelo (a) Sr./(Srª) MARIA DAS GRAÇAS CAMELO DE
SÁ. O requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev.
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº
2020/25/461 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18.050 de
01 de agosto de 2013, autentico e certiﬁco a emissão de inteiro teor, autorizado na data de
10/03/2020 por Anderson Carlos dos Santos, Diretor Previdenciário deste Instituto, do protocolo 2015/25/01594 formulado pelo (a) Sr./(Srª) ERIKO IVONE KAWANO RINZO. O
requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev.
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº
2020/25/470 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18.050
de 01 de agosto de 2013, autentico e certiﬁco a emissão de inteiro teor, autorizado na data
de 12/03/2020 por Anderson Carlos dos Santos, Diretor Previdenciário deste Instituto, do
protocolo 2010/25/641 formulado pelo (a) Sr./(Srª) LUIZA RODRIGUES COLPINI. O
requerente deverá retirar a certidão requisitada no Setor de Expediente do Camprev.

ROGÉRIO MENEZES

Campinas, 12 de março de 2020

SECRETÁRIO DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ANDERSON CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR PREVIDENCIÁRIO

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020
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COHAB

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº. 003/2018

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

Protocolo: 1073/2018
Partes:REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI E ESCOLA TÉCNICA DE
ENSINO LIDERANÇA

EXTRATO DE ADITAMENTOS
Termo de Aditamento nº: 3146/20
Contratante: MRV Engenharia e Participações S.A.
Contratada:Companhia de Habitação Popular de Campinas.
Objeto:1º Aditivo ao Contrato de Parceria EHIS-COHAB LC 184/2017-Área 111,
visando alterações de cláusulas e outras considerações, inclusive exclusão da parte
Contratante V.LC.Administração e Incorporação de Imóveis EIRELI.
Data da Assinatura:12/03/2020
Prazo de Vigência:Indeterminado
Protocolo SEI-COHAB nº: 2019.00001598-36
Termo de Aditamento nº: 3147/20
Contratante: MRV Engenharia e Participações S.A.
Contratada:Companhia de Habitação Popular de Campinas.
Objeto:2º Aditivo ao Contrato de Parceria EHIS-COHAB LC 184/2017-Área 186,
visando alterações de cláusulas e outras considerações, inclusive exclusão da parte
Contratante Teixeira Imóveis LTDA.
Data da Assinatura: 12/03/2020
Prazo de Vigência: Indeterminado
Protocolo SEI-COHAB nº: 2019.00001720-00
Campinas, 13 de março de 2020

ANTONIO ABREU DE LUCENA FILHO
Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
MATA SANTA GENEBRA - FJPO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação José Pedro de Oliveira- FJPO - Rua Mata Atlântica, nº 447, Bosque
de Barão, CEP 13082-755, Campinas/SP, comunica que se encontra aberto o Pregão
Presencial nº 02/2020, E-Protocolo FJPO nº 32-58/2020 - Objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis nas dependências da Fundação José
Pedro de Oliveira -Campinas/SP.
O edital poderá ser obtido em formato eletrônico, na extensão "PDF" (Edital e Anexos), nesse mesmo local, solicitado através do e-mail licitacoes.fjpo@fjposantagenebra.sp.gov.br ou feito download no site da FJPO, no endereço www.fjposantagenebra.
sp.gov.br clicando no link "Licitações", em caso de diﬁculdades para acessar o Edital
através do link, podem os interessados ligar nos telefones: (19) 3749-7200 Ramal 13
ou (19) 3749-7207.
O credenciamento, a entrega e abertura dos envelopes será no dia 15/04/2020 às 09:30
horas.
Campinas, 13 de março de 2020

JOÃO BATISTA MEIRA
Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação José Pedro de Oliveira- FJPO - Rua Mata Atlântica, nº 447, Bosque
de Barão, CEP 13082-755, Campinas/SP, comunica que se encontra aberto o Pregão
Presencial nº 003/2020, E-Protocolo FJPO nº 035-09/2020 - Objeto: Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de controladores de acesso, porteiros, através de equipes de trabalho, com a disponibilização de mão de obra, para a
Fundação José Pedro de Oliveira.
O edital poderá ser obtido em formato eletrônico, na extensão "PDF" (Edital e Anexos), nesse mesmo local, solicitado através do e-mail licitacoes.fjpo@fjposantagenebra.sp.gov.br ou feito download no site da FJPO, no endereço www.fjposantagenebra.
sp.gov.br clicando no link "Licitações", em caso de diﬁculdades para acessar o Edital
através do link, podem os interessados ligar nos telefones: (19) 3749-7200 Ramal 13
ou (19) 3749-7207.
O credenciamento, a entrega e abertura dos envelopes será no dia 08/04/2020 às 09:30
horas.
Campinas, 13 de março de 2020

JOÃO BATISTA MEIRA
Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI

Objeto: Prorrogação Contratual por 12 meses relativa ao Termo de Cooperação para a
abertura e o desenvolvimento de campo de estágio envolvendo parte prática, técnica e
educativa na formação proﬁssional, para os alunos matriculados nos cursos de formação proﬁssional, na área de TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
Prorrogado a partir de 31/12/2019.
Campinas, 13 de março de 2020

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA
Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº. 012/2018
Protocolo: 1169/2018
Partes: Rede Municipal Dr. Mário Gatti e Escola Técnica de Imobilização Ortopédica
Nunes e Cursino
Objeto: Prorrogação Contratual por 12 meses relativa ao Termo de Cooperação para
a abertura e o desenvolvimento de campo de estágio envolvendo parte prática, técnica
e educativa na formação proﬁssional, para os alunos matriculados nos cursos de formação proﬁssional, na área de TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
Prorrogado a partir de 31/12/2019.
Campinas, 13 de março de 2020

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA
Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar

EXTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Protocolo nº: 1440/2019. Modalidade: Pregão Eletrônico nº: 120/2019. Ata de Registro de Preços. Objeto Registro de preços de materiais hospitalares (ﬁos de sutura). Empresa: GR MÉDICA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP.
CNPJ: 03.557.408/0001-57. Item 05 - R$4,32, Item 06 - R$4,32, Item 10 - R$22,37,
Item 12 - R$17,05. Empresa: POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.812.429/0001-71. Item 01 - R$1,79, Item 09 - R$20,34, Item 15 - R$5,69.
Empresa: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. CNPJ: 05.515.873/0001-50. Item 11
- R$15,50. Empresa: MEDICK STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES EIRELI - EPP. CNPJ: 05.997.927/0001-61. Item 13 - R$1,39, item
14 - R$1,39. Empresa: SAGRES - PRODUTOS FARMACÊUTICOS - EIRELI - ME.
CNPJ: 06.907.776/0001-76. Item 17 - R$1,95 e item 18 - R$1,95. Empresa: BIOLINE
FIOS CIRÚRGICOS LTDA. CNPJ: 37.844.479/0001-52. Item 03 - R$3,84. Prazo: 12
(doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços. Data: 10/03/2020.
Campinas, 13 de março de 2020

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA
Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar

IMA
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

TERMO ADITIVO N° 002/2020 AO CONTRATO Nº
002/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017 - REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº
00041/2020 - PROCESSO SEI IMA.2017.00001171-49
FINALIDADE: Prorrogação de vigência contratual. OBJETO: Contratação de empresa especializada em sistema de gestão contábil - Telecont (SOFTWARE), com
concessão de licença de uso do software para utilizações em sistema multiusuários,
incluindo prestação de serviços de suporte técnico, recebimento de novas versões, “releases”, melhorias, aperfeiçoamentos relacionados ao software, inclusive aplicações
de inovações tecnológicas e migrações de plataformas que propiciem estabilidade, segurança dos dados e integridade relacional das informações, incluindo ainda o desenvolvimento e atualizações do software originadas nas legislações vigentes no âmbito,
Federal, Estadual e Municipal. CONTRATADA: SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.
CNPJ: 64.555.626/0001-47. VALOR GLOBAL: R$ 3.720,00 (três mil e setecentos e
vinte reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de 09 de Março de 2020.
Campinas, 06 de março de 2020

GERÊNCIA JURÍDICA

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG

SANASA

CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

De acordo com a solicitação formulada pelo(a) Sr(a) LUCILEI MARTINS BARBOSA, por meio do protocolado nº 2020/10/4044, decido pelo deferimento integral da Certidão do protocolado 2002/70/3721, nos termos do Decreto nº 18.050 de
01/08/2013.

RESUMO DE CONTRATO

Campinas, 13 de março de 2020

DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA
Diretor Administrativo da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Republicado por conter incorreções em DOM de 10/03/20
Onde se lê: EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 003/2018
Leia-se: EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 001/2018
Protocolo: 1074/2018
Partes:REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI E INSTITUIÇÃO DE ENSINO CAMP CARE - ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA.
Campinas, 13 de março de 2020

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA
Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar

CONTRATO N. 2020/7083 - Contratado: RBC SERVIÇOS ENGENHARIA E
MEIO AMBIENTE LTDA. ; CNPJ n. 12.867.460/0001-09. Pregão Eletrônico
2019/275 . Objeto: Manutenção de Filtros. Vigência: 08 meses a partir 13/03/2020;
Valor: R$ 820.000,00.
13 de março de 2020

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2020 - Objeto: Fornecimento de cadeiras ﬁxas e giratórias. Comunicamos a homologação do objeto do pregão pelo preço total às empresas: BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, Lote 1: R$ 59.170,00 e
INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME,
Lote 2: R$ 10.190,00, pelo período de 12 (doze) meses.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão n. 2020/48 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR E
BEBEDOURO DE ÁGUA, licitação esta destinada para participação exclusiva de
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVAS
QUE PREENCHAM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI
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FEDERAL Nº 11.488/2007. Recebimento das propostas até às 8h do dia 31/3/2020 e
início da disputa de preços dia 31/3/2020 às 9h.
Pregão n. 2020/53 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALICATE
CRIMPADOR 9". Recebimento das propostas até às 8h do dia 27/3/2020 e início da disputa de preços dia 27/3/2020 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.

Artigo 2º) A Comissão ora nomeada se reunirá sob a presidência do titular da Procuradoria Jurídica, cuja duração será de 02 (dois) anos e obedecerá os critérios e prazos
previsto na Lei nº 13.273 de 31 de março de 2008.

AVISO DE LICITAÇÃO

ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR

Pregão n. 2020/54 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE MISTURADOR
SUBMERSÍVEL PARA USO NA ETE CAPIVARI II - EPAR. Recebimento das
propostas até às 8h do dia 30/3/2020 e início da disputa de preços dia 30/3/2020 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

PORTARIA Nº 007 DE 12 DE MARÇO DE 2020

RESUMO DE ADITAMENTO
Aditamento n. 02 ao Contrato 2018/6690; Contratada: Febrasil Com Peças e Serviços Eireli EPP CNPJ: 13.806.742/0001-50. Objeto: prest. ser. usinagem com forn.
material. Objeto: acréscimo de 21% ao inicialmente previsto. Valor: R$ 53.310,60.
Aditamento n. 06 ao Contrato 2017/6498 Contratada: Plano Hospital Samaritano
Ltda CNPJ: 03.011.072/0001-22. Objeto: assistência médico-hospitalar. Objeto: readequação do objeto de forma a suprimir o equivalente a R$ 699.381,27 dos itens 1, 3,
7, 17, 18 e 6 e acréscimo no montante de R$ 699.125,73 aos itens 10, 20 e 2.
Aditamento n. 02 ao Contrato 2018/6606; Contratada: Sistel Engenharia Eireli
EPP CNPJ: 07.652.353/0001-15. Objeto: prest. ser. manut prev. grupos de geradores.
Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 07/03/2020. Preço: reajuste de 2% serviços.Valor:
R$ 276.612,80.
Aditamento n. 0 ao Contrato 2019/90039; Contratada: Maquina Solo Maquinas e
Equipamentos Ltda CNPJ: 3.308.030/0001-58. Objeto: manut. compostador, triturador e peneira. Prorrog. Vig.: 03 meses a partir de 20/02/2020.
Aditamento n. 04 ao Contrato 2016/90011; Contratada: Air Liquide Brasil Ltda
CNPJ: 00.331.788/0016-03. Objeto: forn. gases especiais. Prorrog. Vig.: 12 meses a
partir de 09/03/2020. Valor: R$ 6.247,50.
Aditamento n. 03 ao Contrato 2017/6411; Contratada: Floripark Empreendimentos e Serviços Ltda CNPJ: 82.889.304/0001-16. Objeto: prest. ser. subst. hidrômetro.
Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 10/03/2020. Preço: reajuste de 2,5% serviços.Valor:
R$ 979.465,00.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO N. 01/2020
A SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, torna público os preços registrados das
Atas de Registro de Preços N. 10 e 11, decorrente do Pregão Eletrônico N. 01/2020,
cujo objeto consiste na aquisição de aquisição de Pneus, As especiﬁcações e os valores unitários estão a disposição para consulta no site http://setec.sp.gov.br/site/
transparencia-contratos, Processo Administrativo SEI SETEC.2019.00000572-43,
VIGÊNCIA: 10/03/2020 à 09/03/2021 com os respectivos fornecedores:
Ata N. 10/2020 em nome de: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
EIRELI - CNPJ: 20.183.508/0001-80 - VENCEDORA DOS LOTES: 01 NO VALOR DE R$ 44.997,60, LOTE 02 NO VALOR DE R$ 5.500,00, LOTE 03 NO VALOR DE R$ 10.500,00 E LOTE 05 NO VALOR DE R$ 5.100,00;
Ata N. 11/2020 em nome de: PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP - CNPJ:
20.363.508/0001-61, VENCEDORA DO LOTE 04 NO VALOR DE R$ 1.500,00.
Campinas, 13 de março de 2020

Artigo 3º) Essa Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário em especial a Portaria nº 015/2019.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Campinas, 12 de março de 2020
PRESIDENTE - SETEC

O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições
de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8 da Lei Municipal
nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974;
RESOLVE:
Artigo 1º) - Criar a COMISSÃO PERMANENTE PARA AVALIAÇÃO DE SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO da SETEC - Serviços Técnicos Gerais;
Artigo 2º) - Nomear para compor a Comissão ora criada, os seguintes servidores:
Juliana da Cunha Croisfet, matrícula nº 1415, que será a presidente, Claudinete Penha
da Costa de Souza, matrícula nº1211 , Cridinei Gabriel, matrícula nº 1345, Luciana de
Godoy Gabrielli, matrícula 1365 e Ana Carolina Wellington Costa Gomes, matrícula
1532, como membros;
Artigo 3º) Designar como suplentes, na ordem, Luis Augusto Zanotti, matrícula 1259,
Suzana Lousano Nepumuceno, matrícula nº 1335 e Valdir Aparecido Deling, matricula nº 596.
Artigo 4º) Essa Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário em especial a Portaria nº 008/2018.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Campinas, 12 de março de 2020

ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR
PRESIDENTE - SETEC

AVISO E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 Processo Administrativo 201900000419-16
A SETEC - Serviços Técnicos Gerais, através da COLSETEC - Comissão de Licitações da Setec, comunica que a empresa CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, através do protocolo administrativo nº 01501/2020,
interpôs Impugnação de Edital e em acolhimento ao parecer da Assessoria jurídica,
Julga improcedente a impugnação apresentada.
Ratiﬁco a Entrega dos Envelopes “Garantia de Proposta, Documentos e Propostas”
até às 10h00 do dia 16/03/2020, no local já informado, sendo que a abertura dos Envelopes dar-se-á no mesmo dia, ás 10h15min.
Campinas, 13 de março de 2020

ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR
PRESIDENTE DA SETEC

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso de suas atribuições e
prerrogativas legais, tendo em vista o que consta dos autos do processo administrativo SETEC.2019.00000627-51, RATIFICA a Dispensa de Licitação, para contratar
com a Engeleve Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 96.683.222/0001-25,
devidamente qualiﬁcada nos autos do processo, para Contratação de empresa para a
prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto básico, projeto executivo e execução de obras com fornecimento de materiais para recuperação estrutural
de parte do imóvel descrito no Termo de Referência, denominado Mercado Público
Municipal de Campinas, que preceitua as disposições contidas no art. 24, inciso IV, da
Lei Federal 8.666/93, no valor total de R$ 536.391,06.

ENIVAL ALVES FERREIRA

Campinas, 13 de março de 2020

PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOEIRO

ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR

PORTARIA Nº 006 DE 12 DE MARÇO DE 2020
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,
Considerando a exigência legal prevista na Lei Municipal nº 13.273/2008 que Reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Autarquia SETEC - Serviços
Técnicos Gerais e dá outras providências;
RESOLVE:
Artigo 1º) RENOMEAR, nos termos do art. 60 da Lei nº 13.273/2008, os seguintes
servidores para comporem a Comissão de Evolução Funcional para Avaliação e Desempenho dos Servidores da SETEC:
PROCURADORIA JURIDICA:
Ana Carolina Welligton Costa Gomes, matrícula nº 1532, titular;
Elisabeth Alves de Barros, matrícula 1258, suplente;
D.T.O:
Rogério Bison Domiciano, matrícula nº 1151 , titular;
Cridinei Gabriel, matrícula 1345 , suplente;
DAF:
Luciana de Godoy Gabrielli, matrícula nº 1365, titular;
Viviane Schiavolin Ferreira, matrícula nº 1267, suplente.
D.R.H:
Juliana da Cunha Croisfet, matrícula 1415, titular;
Claudinete Penha da Costa de Souza, matrícula nº 1211, suplente.
QUADRO DOS SERVIDORES:
Emerson Cristima Ramos, matrícula nº 1368, titular;
Naur Rodrigues de Andrade Junior matrícula nº 1291, suplente.

PRESIDENTE DA SETEC

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CENTRAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOTIFICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO VALOR DA
GARANTIA CONTRATUAL
Protocolo Interno nº 21.684/2013 - Contrato nº 01/2014.
A Câmara Municipal de Campinas, neste ato representada pela Central de Contratos
e Convênios, considerando a impossibilidade de notiﬁcação por correspondência com
Aviso de Recebimento e de comunicação por e-mail e telefone, vem NOTIFICAR
COLT SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.081.577/0001-26, para que seu representante
legal compareça no endereço desta Edilidade, situada na Avenida da Saudade, nº 1004,
Bairro Ponte Preta, Campinas/SP, para recebimento do valor residual depositado como
garantia contratual, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, IMPRETERIVELMENTE,
contados da publicação desta notificação.

CONTRATO Nº 14/2020
Protocolo Interno CMC - ADM - 2020/00028 - Inexigibilidade de Licitação - Contratante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada: Heitor Medrado de Faria - CNPJ:
21.456.594/0001-10 - Objeto: Contratação de subscrição de atualizações e correções
para o software Bacula Enterprise, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo suporte técnico com período de disponibilidade para chamada de manutenção de
24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados - Valor total: R$105.800,00 (cento e cinco mil, oitocentos reais) - Fundamento legal: Lei
8.666/93 - Vigência estimada: 26 (vinte e seis) meses, a contar da emissão da Ordem
de Fornecimento - Assinatura: 13/03/2020.

Campinas, segunda-feira, 16 de março de 2020
DIRETORIA-GERAL

PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DA MESA - BIÊNIO
2019/2020
PORTARIA DA MESA Nº34/2020
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no inciso
II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica exonerada, na data de 04 de março de 2020, sendo esta considerada de efetivo
exercício, a funcionária em comissão JANAÍNA APARECIDA DE SOUZA, Assessor Político, que presta serviços em gabinete de vereador.
Art. 2º Dê-se ciência aos envolvidos.
Art. 3º Publique-se.

Campinas, 10 de março de 2020.
MARCOS JOSÉ BERNARDELLI
PRESIDENTE

RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA
PRIMEIRO-SECRETÁRIO

APARECIDO DE CAMPOS FILHO
SEGUNDO-SECRETÁRIO

DIVERSOS
ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS - CNPJ:
51.297.349/0001-78 - C.C.: 3423.63.26.0084.01001 - I.M.: 36606-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS convoca os seus associados
para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23 de março de 2020
(segunda-feira), em sua sede, situada à Rua Alayde Nascimento de Lemos, 570 - Vila Lemos Campinas/SP, em primeira convocação às 17h00min e em segunda convocação às 17h30min,
para deliberar conforme disposto no Estatuto Social sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Discutir e proceder à aprovação das contas e do balanço 2019;
2 - Analisar as Prestação de Contas do Biênio 2018/2020;
3 - Eleição de Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal, para biênio
2020/ 2022, a iniciar-se em 01 de Abril de 2020.
Campinas, 12 de março de 2020

DANIEL DE LEÃO KELETI
Presidente

SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE
PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO
CRANIOFACIAL - CNPJ: 50.101.286/0001-70 - C.C.:
3234.62.02.0001.01001 - I.M.: 39901-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do Capítulo IV, artigos 11 e 12 do Estatuto Social, a SOBRAPAR - Sociedade
Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Craniofacial convoca os senhores
membros da Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Conselho Fiscal para a Assembleia Geral Ordinária.
LOCAL: Realizar-se-á na Sala de Reunião do Hospital SOBRAPAR, situado à Avenida Adolpho Lutz, 100, Cidade Universitária, Distrito de Barão Geraldo, nesta cidade de Campinas/SP.
DATA E HORÁRIO: dia 24/03/2020, em 1° convocação às 19h00min, e às 19h30min, em
2ª. convocação.
QUÓRUM: Mediante o quórum necessário disposto no artigo 16°, caput, do Estatuto Social, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte pauta:
PAUTA: Deliberação da seguinte ordem do dia:
1. Aprovação do Balanço referente ao exercício de 2019.
2. Aprovação do Relatório Anual de Atividades do ano de 2019.
3. Deliberação sobre o Plano de Trabalho para o ano de 2020.
Campinas, 11 de março de 2020

VERA LÚCIA ADAMI RAPOSO DO AMARAL
Presidente da Diretoria Executiva
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