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Recebimento de matérias para publicação até 14h00 do dia anterior.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 16 de julho de 2007
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de 
Finanças com os elementos constante do Protocolo nº  07/10/25399/PG/SME e publicado pela 
Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, na data 
supra.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretaria Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 15902 DE 16 DE JULHO DE  2007
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 

11.000,00 (onze mil Reais)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º  § 1º da Lei nº 12.798 de 27 de Dezembro de 2.006,
DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 11.000,00 (Onze mil reais) 
suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classificação:
071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07140 DEPTO. DE APOIO À ESCOLA
12.122.2002.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
01.339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
220-000 ENSINO FUNDAMENTAL  ......................................................................... R$ 11.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes 
da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07140 DEPTO. DE APOIO À ESCOLA 
12.122.2002.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
01.339030 MATERIAL DE CONSUMO
220-000 ENSINO FUNDAMENTAL  ......................................................................... R$ 11.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Campinas, 16 de julho de 2007
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
PAULO MALLMANN

Secretário Municipal de Finanças
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de 
Finanças com os elementos constante do Protocolo nº  07/10/25399/PG/SME e publicado pela 
Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefia do Gabinete do Prefeito, na data 
supra.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretaria Chefe de Gabinete

DECRETO N° 15903 DE 16 DE JULHO DE 2007
Acrescenta o Parágrafo Único ao Art. 2° do Decreto n° 15.554, de 09 de 

agosto de 2006, que “Regulamenta a Lei Municipal n° 12.478, de 16 de janeiro 
de 2006, que dispõe sobre a Obrigatoriedade da Emissão de Certificado de 

Origem dos Animais no ato de sua venda, pelos estabelecimentos comerciais no 
Município de Campinas” 

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1° Fica acrescido o parágrafo único ao art. 2° do Decreto n° 15.554, de 09 de 
agosto de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“.................................................................
Art. 2°........................................................
..................................................................
Parágrafo único. A fiscalização pelo descumprimento da Lei n° 12.478, de 16 de ja-
neiro de 2006, caberá ao PROCON – Departamento de Proteção ao Consumidor e os 
processos administrativos decorrentes de Autos de Infração lavrados tramitarão sob o 
rito previsto no Decreto Federal n° 2.181, de 20 de março de 1997, conforme o disposto 
em seus artigos 33 à 55.

..................................................................” (NR)

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 16 de Julho de 2007

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário de Assuntos Jurídicos

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa, de acordo com os elementos constantes 
do protocolado administrativo nº 06/08/4944, em nome de Câmara Municipal de Campinas, e 
publicado na Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

MATHEUS MITRAUD JUNIOR 
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

ORDEM DE SERVIÇO Nº 629 DE 16 DE JULHO DE 2007
Dispõe sobre a regulamentação para as solicitações de liberação de sítios na 

internet.
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que, em conformidade com a Lei nº 10.248 / 99, o DEINFO tem 
por atribuição promover o atendimento descentralizado ao munícipe, aprimorar os 

processos e sistemas administrativos e coordenar as relações do Poder Executivo com 
os prestadores de serviço na área de informática;
CONSIDERANDO que diversos sítios na Internet foram previamente bloqueados por 
oferecerem potencial risco à Prefeitura Municipal de Campinas ou podem apresentar 
conteúdos considerados sem interesse para as atividades desenvolvidas pela Admi-
nistração;
 DETERMINA:

Art. 1º A fim de regulamentar as solicitações de liberação de sítios na Internet, fica 
estabelecido que, para autorizar o acesso, o solicitante deverá encaminhar pedido de 
desbloqueio à chefia imediata, a qual o retransmitirá ao Departamento de Informatização, 
através de e-mail, ao endereço eletrônico deinfo@campinas.sp.gov.br, com o assunto 
“Solicitação de Acesso a Sítios na Internet”.
Parágrafo único. Deverá constar na Solicitação de Acesso a Sítios na Internet, as 
seguintes informações:
1. Dados do sítio na Internet:
a) endereço(s) do sítio(s);
b) conteúdo do(s) sítios;
c) motivo da solicitação;
2. Solicitante:
a) nome completo;
b) matrícula;
c) fone / ramal;
d) cargo / função;
e) secretaria;
f) diretoria;
g) departamento;
h) e-mail;
3. Superior Imediato:
a) nome completo;
b) matrícula;
c) fone / ramal;
d) cargo / função;
e) e-mail.

Art. 2º A solicitação deve ser avaliada pelo Diretor do DEINFO e, em caso de deferi-
mento, ser  retransmitida à IMA, com cópia ao solicitante.
Parágrafo único. Caso o solicitante seja ocupante de cargo de Diretor ou superior, o 
e-mail pode ser enviado diretamente ao DEINFO.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Campinas, 16 de julho de 2007
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal de Campinas

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL

Em 13 de Julho de 2007
De Secretaria Municipal de Administração - DETI - Protocolado n.º 41.970/01
À vista dos pareceres de fls. 2.888 a 2.896 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que 
indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: O reajuste dos contratos 
abaixo indicados, em percentual equivalente a 2,62% do valor contratado, nos exatos 
termos da manifestação técnica do Sr. Economista da SMA às fls. 2.832 a 2.833; A pror-
rogação do contrato celebrado com a empresa Cotescar – Cooperativa de Trabalho e 
Serviços em Transporte de Campinas e Região pelo período de até 12 (doze) meses, 
a partir de 14/07/07, no valor total já reajustado de R$ 1.763.717,16 (Hum milhão, 
setecentos e sessenta e três mil, setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos); A 
prorrogação do contrato celebrado com a empresa CM de Souza Transportes - EPP. 
pelo período de até 12 (doze) meses, a partir de 14/07/07, no valor total já reajustado 
de R$ 142.614,72 (Cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e 
dois centavos); À SMA para a formalização dos Termos Contratuais próprios e demais 
providências, observadas as recomendações insertas à fl. 2.895/V.º.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL

Em 16 de Julho de 2007
À vista dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fls. 94 a 96, AUTORIZO 
o recebimento dos bens relacionados à fls. 02 da Sociedade de Abastecimento de Água 
e Saneamento S/A - SANASA-Campinas, sem quaisquer ônus aos cofres públicos. À 
Secretaria de Administração para as demais providências e a formalização do competente 
Termo de Doação, bem como o registro e o posterior tombamento daqueles bens.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

Em 16 de julho de 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 07/10/08.299 - INTERESSADO: Secretaria 
Municipal de Administração - ASSUNTO: Tomada de Preços nº 016/2007 - OBJE-
TO: Contratação de empresa para fornecimento de máquinas condicionadoras de ar, 
instalações elétricas, e obras civis complementares, incluindo os serviços de limpeza 
dos dutos, manutenções preventivas, corretivas e fornecimento de peças.
HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 

DESPESA.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o art. 3º, inciso II, do 


