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 GABINETE DO PREFEITO 
   

 LEI Nº 15.113 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 
 DECLARA ÓRGÃO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ORGANI-

ZAÇÃO SOCIAL EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO - EP. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica declarada Órgão de Utilidade Pública Municipal a Organização Social 
Embaixadores da Prevenção - EP.
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: CMC -Ver. Campos Filho
Protocolado: 15/08/12096 

   

 LEI Nº 15.114 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 
 DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO DE ÁREA DE PRAÇA DA CLASSE 

DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO E TRANSFERE PARA 
A CLASSE DE BENS ESPECIAIS, DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALI-

DADE, COM A FINALIDADE QUE ESPECIFICA. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica desincorporada da classe de bens públicos de uso comum do povo e 
transferida para a classe de bens de uso especial a área de praça pública, de proprieda-
de da Municipalidade, a seguir descrita e caracterizada:
“Praça 16 do loteamento Jardim Santa Genebra, do quarteirão 8.633 do cadastro 
municipal, com área de 3.554,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 72,70m 
confrontando com a Rua (55) Manuel Antônio de Almeida; 19,63m em curva de con-
cordância entre a Rua (55) Manuel Antônio de Almeida e a Rua (57) Padre Aranha; 
20,30m confrontando com a Rua (57) Padre Aranha; 17,28m em curva de concordân-
cia entre a Rua (57) Padre Aranha e a Rua (63) Pedro Vieira da Silva; 70,00m confron-
tando com a Rua (63) Pedro Vieira da Silva; 19,15m em curva de concordância entre 
a Rua (63) Pedro Vieira da Silva e a Rua (54) Joaquim Manuel de Macedo; 17,40m 
confrontando com a Rua (54) Joaquim Manuel de Macedo; 18,11m em curva de con-
cordância entre a Rua (54) Joaquim Manuel de Macedo e a Rua (55) Manuel Antônio 
de Almeida, fechando o perímetro no ponto inicial desta descrição”.
 Parágrafo único.   A área descrita no  caput  deste artigo fi ca reservada à regularização 
da titularidade deste bem público, de forma a ser utilizada para a instalação do Centro 
de Saúde Costa e Silva.
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º   Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 7.158, 
de 15 de setembro de 1992.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: Executivo Municipal
Protocolado: 14/10/10371
 

   

 LEI Nº 15.115 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 
 AUTORIZA A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚ-
BLICA MUNICIPAL AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar concessão de direito 
real de uso ao Governo do Estado de São Paulo da área institucional de propriedade da 
Municipalidade, devidamente registrada em cartório, a seguir descrita e caracterizada:
“Área Institucional número 1 - Equipamento Público Comunitário do loteamento Sí-
rius, Quarteirão 16214 do Cadastro Municipal, com 7.874,58m² de área e as seguintes 
medidas e confrontações: 78,76m de frente pelo alinhamento da Rua 64; do lado direi-
to, 73,32m, onde confronta com o lote 1 da Quadra D; do lado esquerdo, 15,35m, de-
fl ete à direita 31,06m, segue por mais 19,67m mais 2,61m, defl ete à esquerda 5,01m, 
segue por mais 14,44m, defl ete à esquerda 16,52m em curva, onde confronta com a 
Área Verde 1 - APP; e, ao fundo, 103,19m, onde confronta com a Área Institucional 
5 - Equipamento Público Urbano, nos termos da Certidão Gráfi ca A4-1541”.
 Art. 2 º  Fica o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Fazenda 
Estadual, responsável pela construção e instalação de uma unidade educacional na 
área descrita no art. 1° desta Lei.
 Art. 3º   A presente concessão será lavrada mediante Termo de Concessão do Direito 
Real de Uso e deverá ser registrada em livro próprio do respectivo Cartório de Regis-
tro de Imóveis.
 Parágrafo único.   O concessionário fi ca obrigado a dar a destinação prevista no  caput  
deste artigo no prazo máximo de 05 (cinco) anos, contados da assinatura do Termo de 
Concessão do Direito Real de Uso.
 Art. 4º   O concessionário responderá, a partir do registro do Termo de Concessão do 
Direito Real de Uso, por todos os encargos civis, administrativos e tributários que 
venham a incidir sobre o imóvel.
 Art. 5º   Na hipótese de o concessionário descumprir as cláusulas constantes no Termo 
de Concessão do Direito Real de Uso, a área autorizada será revertida ao patrimônio 
municipal, sem quaisquer ônus ao Município.
 Parágrafo único.   Ocorrendo a reversão, as benfeitorias introduzidas no imóvel pas-
sarão a integrar o patrimônio municipal, independentemente de qualquer indenização.

 Art. 6º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 7º   Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: Executivo Municipal
Protocolado: 11/10/25166

 LEI Nº 15.116 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 
 DENOMINA PRAÇA THEREZINHA TOZIN UMA PRAÇA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica denominada Praça Therezinha Tozina praça sem designação (Qt. 17.123; 
Código Cartográfi co 3411.4367.0001) pertencente ao loteamento Vila Boa Vista, si-
tuada entre a Rua das Acácias (Rua “H”) e a Rua das Imbuias (Rua “O”), ambas no 
mesmo loteamento.
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: CMC - Ver. Jorge da Farmácia
Protocolado: 14/08/11388
 

   

 LEI Nº 15.117 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 
 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A UTILIZAR RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE 

HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar recursos orçamentários no valor 
de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) para aumento do capital da 
Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS.
 Art. 2º   As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
 Art. 3º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º   Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: Executivo Municipal
Protocolado: 15/10/54642
 

   

 LEI Nº 15.118 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 
 DENOMINA RUA ANTONIO FERREIRA NETTO UMA VIA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica denominada Rua Antonio Ferreira Netto a Rua 13 do loteamento Re-
sidencial Entre Verdes, no Distrito de Sousas, com início na Avenida 06 - trecho 6 
(Avenida Virginia Faria Monteiro de Castro) e término na divisa do loteamento (junto 
à Área Verde 13).
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: CMC - Ver. Marcos Bernardelli
Protocolado: 15/08/5302
 

   

 LEI Nº 15.119 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 
 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESTINAR 50% (CINQUENTA 

POR CENTO) DOS RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 97, §§ 1º E 2º, 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS PARA 

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MEDIANTE ACORDO JUDICIAL. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art.  1  º   Fica o Poder Executivo autorizado a destinar 50% (cinquenta por cento) dos 
valores previstos no art. 97, §§ 1º e 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias ao pagamento de precatórios trabalhistas, mediante conciliações realizadas 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
 Art. 2º   Os acordos para pagamento à vista ou parcelado poderão ser realizados me-
diante deságio de ao menos 20% (vinte por cento) do valor do crédito objeto do pre-
catório.
 Art.  3  º   No prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta Lei, o Poder Execu-
tivo solicitará ao Tribunal de Justiça de São Paulo a conversão da conta destinada ao 
pagamento de precatórios em ordem crescente em conta-acordo.
 Art  .  4  ° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
Autoria: Executivo Municipal
Protocolado: 15/10/27178
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 LEI Nº 15.120 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 
 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O 
ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO EM 

ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios 
com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública, objetivando 
a cooperação técnica, material e operacional aos órgãos policiais, para melhor desen-
volvimento das atividades de segurança pública.
 Art. 2º   As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias já consignadas no orçamento do Município.
 Art. 3º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º   Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: Executivo Municipal
Protocolado: 15/10/37029
 

   

 LEI Nº 15.121 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015 
 DECLARA ÓRGÃO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL O IFASE - 

INSTITUTO FEMININO DE AÇÃO SOCIAL EDUCACIONAL. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º   Fica declarado Órgão de Utilidade Pública Municipal o IFASE - Instituto 
Feminino de Ação Social Educacional.
 Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: CMC - Ver. Zé Carlos
Protocolado: 15/08/12097
 

   

 LEI COMPLEMENTAR  Nº 121 DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2015 

 DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE ÁREA DESAPROPRIADA PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL, EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO E PAVIMEN-
TAÇÃO DE TRECHO DA VIA EXPRESSA SULESTE, NESTE MUNICÍ-

PIO, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei Complementar:
 Art. 1º   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar parte da Gleba 6, 
quarteirão 1354 do Cadastro Municipal, objeto da matrícula 78.586, do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de Campinas, mediante dação em pagamento, a área destacada a 
seguir descrita e caracterizada:
“parte B da Gleba 6, quarteirão 1354 do Cadastro Municipal, com área de 2.771,41m² 
e as seguintes medidas e confrontações: 100,39m confrontando com a rua Doutor Bo-
nifácio de Castro Filho e com os lotes 9 e 21 da quadra E -quarteirão 1647; do outro 
lado, 112,34m em curva; e, do lado direito, 32,20m confrontando com o remanescente 
da citada Gleba 6”.
 Art. 2º   Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º   Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: Executivo Municipal
Protocolado: 8654/71
 

   

 LEI COMPLEMENTAR  Nº 122 DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2015 

 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COORDENADORIA SETORIAL DE 
ANÁLISES DE INCENTIVOS FISCAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei Complementar:
 Art. 1º   Fica criada a Coordenadoria Setorial de Análises de Incentivos Fiscais, vincu-
lada ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Finanças.
 Art. 2º   Compete à Coordenadoria Setorial de Análises de Incentivos Fiscais:
 I -  orientar as empresas acerca dos incentivos fi scais municipais;
 II -  instruir procedimentos administrativos de incentivos fi scais, prestação de contas 
e demais procedimentos pertinentes, inclusive aqueles que visem dar efetividade ao 
cumprimento da Lei nº 14.947, de 16 de dezembro de 2014;
 III -  intimar e notifi car as empresas, a qualquer tempo ou periodicidade, para que com-
provem, por meio de documentação hábil, o cumprimento dos requisitos e condições 

estabelecidos na legislação tributária municipal acerca dos incentivos fi scais;
 IV -  elaborar estudos, pareceres, apresentações técnicas, relatórios, colaborar e apoiar 
outras secretarias e unidades administrativas, visando ao desenvolvimento econômico 
do município;
 V -  outras atribuições pertinentes por expressa determinação do Secretário Municipal 
de Finanças.
 Parágrafo único.   As atribuições descritas neste artigo somente poderão ser realiza-
das por servidores titulares do cargo de provimento efetivo de Auditor Fiscal Tributá-
rio Municipal, sendo estas indelegáveis. 
 Art. 3º   Fica criado 01 (um) cargo em comissão de Coordenador Setorial, de livre pro-
vimento e livre exoneração, com as atribuições e correspondente remuneração fi xadas 
na Lei Complementar nº 64, de 15 de abril de 2014.
 Art. 4º   Ficam alterados o caput do art. 6º e o art. 13 da Lei nº 14.947, de 16 de dezem-
bro de 2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 6º -  O Secretário Municipal de Finanças é a autoridade competente para decidir 
a matéria referente a incentivos fi scais, com base na instrução elaborada pela Coorde-
nadoria Setorial de Análises de Incentivos Fiscais.
  .........................................” (NR)
“ Art. 13 -  São mantidas as isenções defi nidas com base nas Leis Municipais nº 12.471, 
de 10 de janeiro de 2006, nº 12.653, de 10 de outubro de 2006, e nº 12.928, de 07 de 
maio de 2007, estas sujeitas às condições estabelecidas quando da concessão do bene-
fício, cuja constatação de cumprimento é de competência da Coordenadoria Setorial 
de Análises de Incentivos Fiscais.” (NR)
 Art. 5º   As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão à conta de dotações 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
 Art. 6º   Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 7º   Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o art. 8º da Lei nº 
14.947, de 16 de dezembro de 2014.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: Executivo Municipal
Protocolado: 15/10/31365
 

   

 LEI COMPLEMENTAR  Nº 123 DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2015 

 ALTERA O ART. 3º DA LEI Nº 14.117, DE 02 DE SETEMBRO DE 2011, 
QUE “DESINCORPORA DA CLASSE DE BENS PÚBLICOS DE USO 
COMUM DO POVO, TRANSFERE PARA A CLASSE DE BENS DOMI-
NICAIS E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ALIENAR EXCLUSI-
VAMENTE AOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS LINDEIROS ÁREAS 
DE PROPRIEDADE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO 

JARDIM NOVA AMÉRICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei Complementar:
 Art. 1º  Fica alterado o art. 3º da Lei nº 14.117, de 02 de setembro de 2011, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 3º   Fica o Poder Público Municipal autorizado a instituir servidão de passagem 
de águas pluviais em favor da Prefeitura Municipal de Campinas nas áreas descritas 
no art. 1° desta Lei.
 Parágrafo único . Fica o Poder Público Municipal autorizado a instituir servidão de 
viela sanitária em favor da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. 
- SANASA Campinas, em partes das áreas mencionadas no art. 1º desta Lei, a seguir 
descritas e caracterizadas:  
I - parte da passagem de pedestre da quadra 40, utilizada como viela sanitária, do 
loteamento Jardim Nova América, quarteirão 5.097 do cadastro municipal, com área 
de 9,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 3,00m confrontando com a parte 
remanescente da passagem de pedestre; 3,00m à esquerda confrontando com parte do 
lote 13 da mesma quadra, quarteirão e loteamento; 3,00m aos fundos confrontando 
com a parte remanescente da viela de passagem de pedestres; 3,00m à direita confron-
tando com parte do lote 14 da mesma quadra, quarteirão e loteamento, encerrando o 
perímetro no ponto inicial desta descrição;
II - parte da passagem de pedestre da quadra 40, utilizada como viela sanitária, do 
loteamento Jardim Nova América, quarteirão 5.097, do cadastro municipal, com área 
de 90,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 3,00m confrontando com a parte 
remanescente da passagem de pedestre utilizada como viela sanitária; 30,00m à es-
querda confrontando com o lote 34 da mesma quadra, quarteirão e loteamento; 3,00m 
aos fundos confrontando com a parte remanescente da viela de passagem de pedestre; 
30,00m à direita confrontando com parte do lote 35 da mesma quadra, quarteirão e 
loteamento, encerrando o perímetro no ponto inicial desta descrição.” (NR)
 Art. 2º   Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º   Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Autoria: Executivo Municipal
Protocolado: 07/10/20603
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 LEI COMPLEMENTAR  Nº 124 DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2015 

 ALTERA O INCISO III DO ART. 1º DA LEI Nº 13.978, DE 23 DE DEZEM-
BRO DE 2010, QUE “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL A PER-

MUTAR ÁREAS REMANESCENTES DE TERRENOS DE PROPRIEDADE 
MUNICIPAL COM ÁREA DE TERRENO DE PROPRIEDADE PARTICU-
LAR, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO JARDIM NOVA CAMBUÍ, NO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promul-
go a seguinte Lei Complementar:
 Art. 1º   Fica alterado o inciso III do art. 1º da Lei nº 13.978, de 23 de dezembro de 2010, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
  “ Art. 1º  .............................
............................................
  III - lote de terreno designado pelo número 39 (trinta e nove) da quadra “C” do Lotea-
mento D.A.E. - Cambuí, com as seguintes medidas e confrontações: 9,00m mais 2,20m 
de frente pelo alinhamento da Rua Carlos Francheu; do lado direito mede 27,65m, onde 
confronta com o lote 38 e parte do lote 9 da quadra “D” do Jardim Nova Cambuí; do lado 
esquerdo mede 18,19m, onde confronta com o remanescente do lote 10 da quadra “D” do 
Jardim Nova Cambuí, mais 10,00m pelo alinhamento da Avenida José de Souza Campos; 
e ao fundo mede 4,00m, onde confronta com o remanescente do lote 11 da quadra “D” do 
Jardim Nova Cambuí, encerrando a área total de 263,87m², nº de cadastro 055.021.948 - 
Quarteirão 2751;
  ...........................................” (NR)
 Art. 2º   Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
 Art. 3º   Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
Autoria: Executivo Municipal
Protocolado: 12/10/28579 

   

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 REVOGAÇÃO 
  Processo Administrativo  nº  15/10/12.687
 Interessado:  Secretaria Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 244/2015
 Objeto:  Aquisição de cadeiras giratórias.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e em especial a ma-
nifestação da Secretaria Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito,  REVOGO  o Pregão 
Eletrônico nº 244/2015, com fulcro no  caput  do art. 14 do Decreto Municipal nº 14.218/03, 
combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II do Decreto Municipal nº 18.099/13 e 
suas alterações, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais 
recursos.
  Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Municipal 
de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar - Campinas/SP, em dias 
úteis, nos horários das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.
 Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, para as 
demais providências.  
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2015 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo   nº  15/10/43.367
 Interessado:  Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 295/2015
 Objeto:  Aquisição de medicamentos e seringas para uso veterinário.
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
 1.  INFORMAR  que o Pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os itens  05 ,  11,  19, 37, 39, 43  
e  44 , por não haver propostas em condições de aceitabilidade.
  2.  HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 295/2015, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais para os itens indicados, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
 -  PROTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - EPP , itens  01 (R$ 5,32),  03  
(R$ 11,80),  08  (R$ 70,00),  16  (R$ 8,70),  17  (R$ 6,00),  18  (R$ 45,00),  21  (R$ 42,00),  24  
(R$ 2,00),  25  (R$ 4,00),  30  (R$ 0,80),  33  (R$ 80,00) e  34  (R$ 24,00) no valor total de R$ 
11.820,40 (onze mil oitocentos e vinte reais e quarenta centavos);
 -  MEDIC VET LTDA. - ME ,itens  02  (R$ 6,80),  06  (R$ 7,60),  07  (R$ 3,09),  09  (R$ 4,00), 
 10  (R$ 8,50),  12  (R$ 5,90),  13  (R$ 9,30),  22  (R$ 112,00),  23  (R$ 10,50),  27  (R$ 6,00),   29  
(R$ 6,45),  32  (R$ 79,00) e  36  (R$ 6,00), no valor total de R$ 44.100,20 (quarenta e quatro 
mil cem reais e vinte centavos);
 -  E L MACHADO & L D MATOS LTDA. - ME ,itens  04  (R$ 25,00),  15  (R$ 44,00),  40  
(R$ 44,35) e  42  (R$ 7,68), no valor total de R$ 12.308,32 (doze mil trezentos e oito reais e 
trinta e dois centavos);
 -  BR COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. - ME ,item  14  (R$ 
11,85) no valor total de R$ 1.777,50 (um mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta 
centavos); e
 -  AGROVETENARIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. - EPP ,itens  20  (R$ 
7,23),  26  (R$ 7,50),  28  (R$ 32,75),  31  (R$ 15,80),  35  (R$ 20,00),  38  (R$ 25,50), e  41  (R$ 
13,75), no valor total de R$ 4.001,40 (quatro mil e um real e quarenta centavos).
  Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
  1. à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para 
autorização das despesas nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
observando o Decreto Municipal nº 18.905/15;
  2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Munici-
pal - SIM;  
  3. à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para 
as demais providências.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2015 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo  nº 15/10/46.935
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Pregão Eletrôniconº 353/2015
 Objeto:  Registro de Preços de medicamentos em atendimento a Mandados Judiciais 
  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
resolvo:
 1.  INFORMAR  que a Pregoeira declarou  DESERTOS  os itens  05, 09  e  11  por não 
haver interessados na apresentação de proposta.
 2.  HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 353/2015, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
 -  ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ON-
COLÓGICOS S/A , itens  01  (R$ 2.388,53) e  02  (R$ 2.345,13);
 -  ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA. , item  03  (R$ 44,00);
 -  PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A , item  04  (R$ 
4.361,19);
 - CM HOSPITALAR LTDA. ,item  06  (R$ 906,85);
 -  HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. , itens  07 
 (R$ 1.546,85) e  08  (R$ 8.313,30);
 -  INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. , itens  10  (R$ 166,85),  12  (R$ 396,03) e 
 13  (R$ 1.418,90); e
 -  DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA. , item  14  (R$ 284,48).
 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 Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
  3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Forma-
lização de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
 4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reser-
va orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 7º do 
Decreto Municipal nº 18.617/15 e a autorização das respectivas despesas, previamente 
à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, observando o Decreto 
Municipal nº 18.905/15.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  14/10/45.803
 Interessado:  Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Assunto:  Concorrência n° 09/2015
 Objeto:  Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Vila Vitória, Cam-
pinas/SP.
  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
 1. HOMOLOGAR  a Concorrência nº 09/2015, referente ao objeto em epígrafe.
 2. ADJUDICAR  seu objeto à empresa  COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX 
LTDA. , no valor total de R$ 11.316.991,73 (onze milhões, trezentos e dezesseis mil 
novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos).
  Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
  1. À Secretaria Municipal de Infraestrutura, para autorização de despesa nos termos 
do Decreto Municipal nº 18.099/13, observando o Decreto Municipal n° 18.905/15;
  2. À Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema 
de Informação Municipal - SIM;
  3. À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Forma-
lização de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
  4. À Secretaria Municipal de Infraestrutura, para as demais providências.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO DE DESEMPATE 
DE PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA Nº 09/2015   

  OBJETO  :  Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Vila Vitória, 
Campinas/SP.
 Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 10h, reuniu-
-se a Comissão Permanente de Licitações  nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito  através 
da Portaria nº  84.981/2015 ,  composta pela Presidente, Sra. Simoni Aparecida 
Contant, pela suplente de presidente e membro, Sra.  Ana Julia Gregio Fontes ,  
pela membro Sra. Ariana Leonardo Tracchi e como suplentes de membros o Sr. 
William Maia Barbosa, a Sra. Rosélia Salomão Mesquita, a Sra. Silvia Helena 
Pisciotta Barthos e a Sra. Sueli Xavier da Silva Guatura, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º 
andar, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo. A Sra. Presidente abriu 
a sessão pública e, com base no subitem 11.8 do edital, determinou que fosse 
realizado o sorteio para desempate das empresas classificadas em sexto lugar: 
 GALVANI ENGENHARIA LTDA.  e  SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA.  Realizado o sorteio, obteve-se o seguinte resultado:  em sexto lugar  
GALVANI ENGENHARIA LTDA. e  em sétimo lugar  SOLOVIA ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA. Observa-se que não houve a presença de nenhum 
representante das empresas.  E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a pre-
sente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes 
na sessão.
          

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  15/10/19.641
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 321/2015
 Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento de mochilas escolares.
  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
 HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 321/2015, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens  01  (R$ 14,71) e 
 02  (R$ 14,71), perfazendo o valor global de R$ 1.014.990,00 (um milhão, quatorze 
mil novecentos e noventa reais), ofertados pela empresa adjudicatária  FRANCIELA 
LETICIA LAZZARI - EPP .
  Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
  1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa, nos termos do 
Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações, observando o Decreto Municipal 
nº 18.905/15;
  2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação 
Municipal - SIM;  
  3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Forma-
lização de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
  4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências. 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
    Pregão nº 405/2015  -  Presencial   - Processo Administrativo nº  14/10/17.534 - 

 Interessado : Secretaria Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito -  Objeto : Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial 

armada e desarmada através de postos de serviços, com a disponibilização de mão de 
obra e equipamentos, para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Campinas 

-  Entrega dos Envelopes e Sessão Pública : 07/01/16 às 09h30min -  Disponibili-
dade do Edital : a partir de 21/12/15, gratuitamente no portal eletrônico licitacoes.

campinas.sp.gov.br, ou na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Ave-
nida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas/SP, das 08h30min às 12h e das 13h30min 

às 16h30min, ao custo de R$ 10,00 (dez reais). Esclarecimentos adicionais com o 
Pregoeiro Raphael Bernardes pelo telefone (19) 2116-0641.

 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Diretor - Departamento Central de Compras 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS 
- DPDI 

 PORTARIA N° 463/15   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no  Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,  
 Resolve determinar a Instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCI-
PLINAR  para a regular apuração dos fatos narrados, no protocolado nº  15/10/49.894, 
 proveniente da Secretaria Municipal de Educação,referente ao(à)(s) servidor(a)(es) de 
matrícula(s) funcional(is) nº(s)  102.501-5  . 
  Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório 
bem como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após 
a expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamen-
to de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados.
 

 Campinas, 15 de dezembro de 2015 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA

 EXTRATOS   
 Processo Administrativo n.º  15/10/28.697  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 338/15  Contratada:  CENTRO SANEA-
MENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA.   CNPJ nº  61.603.387/0001-65  Termo 
de Contrato  n°  296/15  Objeto:  Serviços de desinsetização para a eliminação de for-
mas aladas do mosquito Aedes SP e realização de ações de controle químico e/ou 
mecânico para eliminação de criadouros.  Valor:  R$ 13.200.000,00  Prazo:  12 meses 
 Assinatura:  18/12/15

 Processo Administrativo n.º  15/10/28.697  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 338/15  Contratada:  BUMP IMPERME-
ABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA.   CNPJ nº  16.851.319/0001-60  Termo de 
Contrato  n°  297/15  Objeto:  Serviços de desinsetização para a eliminação de formas 
aladas do mosquito Aedes SP e realização de ações de controle químico e/ou mecânico 
para eliminação de criadouros.  Valor:  R$ 801.000,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  
18/12/15

 Processo Administrativo n.º  10/10/24.585  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 106/12  Contratada:  H. PRINT REPRO-
GRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA.  CNPJ nº  00.831.964/0001-
81  Termo de Contrato n.º  123/12  Termo de Aditamento   n.º  163/15  Objeto do 
Aditamento:  Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 25/10/15 e 
reajuste no percentual de 9,56% válido a partir de 08/08/15   Valor:  R$ 631.423,80 
 Assinatura:  23/10/15

 Processo Administrativo n.º  11/10/53.530  Interessado:  Secretaria Municipal de Fi-
nanças  Modalidade  :  Pregão Presencial n.º 262/12  Contratada:  NELSON DA SILVA 
PINTO & CIA. LTDA. - ME  CNPJ nº  04.207.188/0001-02  Termo de Contrato n.º  
198/12  Termo de Aditamento   n.º  164/15  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do 
prazo contratual por 12 meses, a partir de 13/12/15   Valor:  R$ 52.750,79  Assinatura:  
11/12/15

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA - CONSUMIDOR 
 Despacho da Diretoria 

 Por não ter sido possível a notifi cação postal do (a) reclamante, fi ca este (a) notifi cado 
(a)  para comparecer em audiência conciliatória,  na data e horário designados,  na 
sede do PROCON de Campinas, situada na Rua Maria Monteiro, nº 1028, Bairro 
Cambuí,  com as advertências do Artigo 36, § 1º, do Decreto Municipal 18.922/2015.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(s) DATA HORÁRIO

02521/2015 ADM ELSON SOARES TEIXEIRA ON TELECOM 22/12/2015 15:00:00
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 RICARDO CHIMINAZZO 

 Diretor do Departamento de Proteção ao Consumidor 
   

 NOTIFICAÇÃO - RECLAMADA 
 Despacho da Diretoria 

 Nos termos dos artigos 30, inciso II § único e 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015, 
por não ter sido possível a notifi cação postal da parte reclamada, fi ca esta notifi cada 
 para que no PRAZO DE 10 (DEZ DIAS)  apresente manifestação escrita com os 
fundamentos de fato e de direito que fundamentem a descaracterização da infração 
descrita nos autos do Processo Administrativo , sob pena de revelia , nos exatos termos 
do artigo 44 e incisos, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(s)

02589/2015 ADM MARCIA REGINA VELASCO 
FLORENCIO SILVA

PAULA BUENO SPCIA05 EMPREEND 
IMOBIL LTDA

02770/2015 ADM AILTON DE CARVALHO CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA

02670/2015 ADM TADEU MICHAEL JUSTINO 
GRECIA K J MARCENARIA

02701/2015 ADM JOSE CARLOS HOFFMANN 
PALMIERI

LELLO CONDOMINIOS – FILIAL 
CAMPINAS

02752/2015 ADM TEREZINHA RODRIGUES ME-
DEIROS CONSORCIO CHEVROLET

02725/2015 ADM WILLIAM PEREIRA JUNIOR MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES

01018/2015 ADM MARIA DE LOURDES NAZARENO 
DOS REIS

LATINA ELETRODOMESTICOS LUISA 
SEG

02728/2015 ADM FRANCISCO CICERO BRAS DA 
SILVA CREDSYSTEM

02710/2015 ADM VICENTE MOREIRA DOS SANTOS LG ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA

02702/2015 ADM JOANITA FRANCIS LEITE ALVES GRUPO NET FACIL

02803/2015 ADM ANTONIO CARLOS GROSZ ROSSI RESIDENCIAL S/A
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 RICARDO CHIMINAZZO 

 Diretor do Departamento de Proteção ao Consumidor 

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 Despacho da Diretoria 

 Com fundamento no parecer exarado pelo Sr. Dr. Procurador do Município, proto-
colado sob o nº 2012/09/40, que entende pela possibilidade de notifi cação das partes 
por edital sem que os processos tenham resultado em penalidades administrativas, 
fi cam as partes notifi cadas, para no prazo de 10 dias, tomarem ciência da decisão de 
1ª instância, dos processos extintos sem resolução de mérito (artigos 267 incisos III, 
VI e VIII, do Código de Processo Civil, bem como artigo 61, incisos I, II, III, IV, V e 
parágrafo único, do Decreto Municipal 18.922/2015).

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(S)

02533/2015 RODRIGO ZACHE MARTINS SKY TV CABO 

02665/2015 SILVANIA DE OLIVEIRA SANTOS GRUPO CLARO – EMBRATEL

02519/2015 ELIANE PEREIRA DA SILVA IGA GASTRONOMIA

02389/2015 GILMAR ARAUJO BASTOS SKY TV CABO 

02566/2015 CLAUDIA FERNANDA DE DANIELI MEDISANITAS

02539/2015 PEDRO ORNELES CHAVIER TIM CELULAR S/A

02524/2015 MARIA IRANI DA SILVA TIM CELULAR S/A

02561/2015 PAULO ROBERTO GONZAGA DOS SANTOS FAC 3 – TAQUARAL

02503/2015 LUIZ CARLOS FERNANDES BANCO BMG S/A

02520/2015 ILLANA DOS ANJOS MELO PEREIRA ACS SANTA CLARA EMPRE-
END. IMOB. LTDA

02630/2010 ADEILDO DA SILVA SANTOS MAGAZINE LUIZA 

02871/2010 OLGA JESUS DOS SANTOS MAGAZINE LUIZA 

02618/2015 MAURICIO VAGNER MENDES TORRES FACULDADE POLITECNICA 
DE CAMPINAS

02070/2015 TEREZINHA DE FATIMA FERREIRA NORI ITAU VEICULOS

02263/2015 ROMULO CSOKNYAI GUIMARAES AMERICANAS.COM

02526/2015 MARIA ROSA RODRIGUES DIAS DOS SANTOS OI MOVEL

02551/2015 JACSON BARBOSA SANTANA OI MOVEL
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2015 
 RICARDO CHIMINAZZO 

 Diretor do Departamento de Proteção ao Consumidor 
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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 09/2015 - SERVIÇO 
DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇOS DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 06 
A 14 ANOS 

 Dispõe sobre o chamamento público visando a seleção de Plano de Tra-
balho de entidades ou organizações de assistência social de atendimento, 
regularmente constituídas, que tornem mais efi caz a execução do objeto, 
para a celebração de Convênios em regime de mútua colaboração para 
execução de SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 06 a 14 anos, no Município de 
Campinas no período de 01 de fevereiro de 2016 à 02 de março de 2017, 

com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e defi ne as diretri-
zes, objetivos, estratégias metodológicas e resultados esperados. 

 A Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, no uso de suas 
atribuições legais previstas no art. 81, VI da Lei Orgânica de Campinas e nos Decretos 
Municipais n.º 16.215/2008 e nº 18.099/2013 e suas alterações, na qualidade de gesto-
ra da Política de Assistência Social no Município de Campinas, 

Considerando a lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015, que altera a Lei no13.019, 
de 31 de julho de 2014, “que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, 
envolvendo ou não transferências de recursos fi nanceiros, entre a administração pú-
blica e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de fi nalidades de interesse público;

Considerando o artigo 204, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que dispõesobre 
a participação das entidades benefi centes de assistência social na execução deserviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistencial;

Considerando a Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Leinº 
12.435 de 06 de julho de 2011, que dispõe sobre a Organização da AssistênciaSocial;

Considerando o que dispõe o art. 116 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93.

Considerando a Lei Federal nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, alterada pela Lei-
Federal n.º 12.868 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a Certifi cação de Enti-
dadesBenefi centes de Assistência Social;

Considerando as Instruções n.º 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
loe a Resolução nº 06/2014 que aprovou alterações nas Instruções nºs 01 e 02 de 2008, 
assim como a Resolução n.º 02/2015 que aprovou alterações nas Instruções nºs 01 e 
02 de 2008;

Considerando a Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009, que aprova 
aTipifi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais;

Considerando a Resolução CNAS nº 14 de 15 de maio de 2014, que defi ne os parâme-
trosnacionais para a inscrição das entidades ou organizações de assistência social,bem 
como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos-
de Assistência Social;

Considerando a Resolução CMAS nº 03/2015 e suas alterações, que defi ne os parâme-
trosmunicipais para inscrição das entidades e organizações de assistência social,bem 
como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho-
Municipal de Assistência Social;

Considerando o caráter continuado dos serviços executados que são objeto desta Re-
solução, bem como da necessidade de manutenção da rede socioassistencial do Muni-
cípio, evitando desassistência;

Considerando as Resoluções dos demais Conselhos de Políticas Públicas Municipais 
pertinentes.

 RESOLVE: 
 
CAPÍTULO I - DOS SERVIÇOS 

  Art. 1º - Tornar público o presente EDITAL para a seleção de plano de trabalho de 
entidade ou organização de assistência social de atendimento regularmente constitu-
ída, que torne mais efi caz a execução em regime de mútua colaboração do  SERVIÇO 
DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos - 06 a 14 anos, no Município de Campinas sendo ;
  I - 1 Unidade Executora na Região Leste do município (Distrito de Sousas), com 6 
(seis) grupos de 30 (trinta) metas cada, com a previsão de permissão de uso de imóvel 
público para o referido atendimento; 
  II - 1 Unidade Executora na Região Sul do município (Bairro Paranapanema ou arre-
dores), 5 (cinco) grupos de 30 (trinta) metas cada, a ser executado em imóvel próprio 
ou mantido pela entidade habilitada.

  Art. 2º - A execução dos serviços objeto do presente Edital, deverá ocorrer no período 
de 01 de fevereiro  de 2016 a 02 de março de 2017,  podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.
  
  Art. 3º - A execução do serviço descrito no art. 1º deve estar de acordo com o estabe-
lecido na Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 (Tipifi cação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais), Resolução CNAS n.º 01 de 21 de fevereiro de 2013, 
bem como princípios, diretrizes e orientações constantes nos documentos de Orien-
tações Técnicas publicados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome - MDS, Resoluções dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas pertinentes 
à matéria, devendo ainda ser consideradas a caracterização do serviço prevista no 
Anexo I e a equipe de referência obrigatória prevista nos termos do Anexo II.

 CAPÍTULO II - DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL 

  Art. 4º - São diretrizes da Política Municipal de Assistência Social:
  I- caráter público da gestão dos serviços socioassistenciais;
  II- matricialidade sociofamiliar;
  III- territorialidade;

  IV- intersetorialidade e articulação das ações da rede socioassistencial e demais po-
líticas sociais;
  V- educação permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS;
  VI- participação popular e controle social;
  VII- exercício laico das ações socioassistenciais, tanto para usuários quanto para pro-
fi ssionais que desempenham suas funções junto aos respectivos serviços, sendo que as 
atividades religiosas não se constituem como ações da política de assistência social;
  VIII- igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, e oferta gratuita nas prestações dos serviços socioassistenciais.
 Parágrafo único. O caráter público da gestão dos serviços socioassistenciais com-
preende o comando único das ações de assistência social, a gestão operacional, o 
monitoramento, a avaliação e o acompanhamento da execução das ações, realizados 
pela administração pública através da Secretaria Municipal de Cidadania Assistência 
e Inclusão Social.

 CAPÍTULO III - DO ATENDIMENTO 

  Art. 5º - Considerando a demanda já em atendimento nas respectivas regiões, as me-
tas a serem atendidas através do presente correspondem a 11 grupos de 30 metas onde 
efetivamente os usuários residem e são atendidos, subdivididas da seguinte forma:
  I - Região Leste do município (Distrito de Sousas), com 6 (seis) grupos de 30 (trinta) 
metas cada, com a previsão de permissão de uso de imóvel público para o referido 
atendimento ;  
  II - Região Sul do município (Bairro Paranapanema ou arredores), 5 (cinco) grupos 
de 30 (trinta) metas cada, a ser executado em imóvel próprio ou mantido pela entidade 
habilitada;
  § 1º O número de profi ssionais constante da equipe de referência, assim como a res-
pectiva carga horária  deverá estar adequada e dimensionada ao público atendido. 
  § 2º O número de grupos e metas apresentados nos incisos previstos no  caput  deverão 
ser contemplados  em sua totalidade . 

  Art. 6º A apresentação de propostas nos termos deste Edital vincula a entidade ou 
organização de assistência social ao atendimento das metas referenciadas pela admi-
nistração pública através da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social.

  Art. 7º - As entidades ou organizações de assistência social poderão apresentar pro-
posta com Plano de Trabalho para o(s) serviço(s) objeto (s) do presente Edital, in-
dependentemente de possuírem ou não sede ou atendimento no território, desde que 
atendidas às disposições aqui previstas e atentando-se para a capacidade estrutural 
e técnica necessária ao atendimento proposto que será avaliada pelas Comissões de 
Seleção.

 CAPÍTULO IV - DOS REPASSES 
  
  Art. 8º - Para a execução dos Serviços Previstos neste Edital, serão utilizados recursos 
oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social, no montante de R$ 546.074,10 
(quinhentos e quarenta e seis mil e setenta e quatro reais e dez centavos) destinados ao 
desenvolvimento dos Serviços no período de 13 (treze) meses, repassados da seguinte 
forma:
  I -  Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 06 a 14 anos, Jardim 
Paranapanema  será repassado à entidade ou organização da assistência social, para 
cada grupo, com 30 (trinta) metas cada um, o valor de R$ 49.643,10 (quarenta e nove 
mil seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos), divididos em 13 (treze) parcelas 
mensais, fi xas e consecutivas.
  II -  Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 06 a 14 anos - Sousas  
- será repassado à entidade ou organização da assistência social, para cada grupo, com 
30 (trinta) metas cada um, o valor de R$ 49.643,10 (quarenta e nove mil seiscentos e 
quarenta e três reais e dez centavos), divididos em 13 (treze) parcelas mensais, fi xas 
e consecutivas.

 CAPÍTULO V - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, 
 PLANO DE TRABALHO E DOCUMENTOS 

  Art. 9 - As entidades ou organizações de assistência social interessadas na execução 
dos Serviços objeto deste Edital deverão apresentar sua proposta no  Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Campinas, no período de 22/12/2015 a 05/01/2016 , 
acompanhada do(s) Plano(s) de Trabalho e de toda a documentação necessária à cele-
bração do Convênio e demais procedimentos, na sequência abaixo especifi cada: 
  I - proposta dirigida por meio de ofício à Secretária Municipal de Cidadania, As-
sistência e Inclusão Social indicando, o número do presente Edital e a intenção de 
executar o  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 06 a 14 anos (Anexo IV - Modelo A) ;
  II - plano de trabalho por unidade executora;
  III - documentos especifi cados no artigo 16 deste Edital.
 Parágrafo único.  Todos os documentos de emissão da entidade ou organização de 
assistência social deverão ser impressos em papel timbrado da entidade e devidamente 
rubricados em todas as suas folhas e assinados pelo(s) representante(s) legal(is).

  Art. 10 - O Plano de Trabalho, deverá ser apresentado de acordo com o modelo cons-
tante do  Anexo II e deverá conter obrigatoriamente:  
  I - identifi cação do serviço (objeto) a ser executado;
  II- detalhamento do serviço: diagnóstico da realidade, objetivo geral e específi cos, 
infraestrutura física existente, condições e formas de acesso de usuários e famílias, 
cobertura de atendimento do serviço, grupos de interesse e público alvo;
  III - metas a serem atingidas: número de usuários; 
  IV - descrição das estratégias metodológicas e resultados esperados;
  V-etapas ou fases de execução: descrição das fases de execução (fl uxo de atendimen-
to), previsão de início e fi m da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas 
ou fases programadas, considerando a vigência do Convênio em 13 (treze) meses;
  VI - recursos humanos: constando nome, escolaridade, cargo, carga horária semanal, 
forma de contratação e data da contratação;
  VII - custo total: plano de aplicação dos recursos e contrapartida; 
  VIII - cronograma de desembolso; 

  Art. 11 - Deverá constar do Plano de Trabalho o Custo Total do Serviço, que repre-
senta a somatória de todas as despesas, considerando todos os custos diretos e propor-
cionalmente os indiretos aplicados no Serviço, podendo nele também ser valorados os 
itens, serviços e despesas que não forem remunerados com recursos públicos ou da 
entidade, mas que possam ser economicamente mensurados.
 Parágrafo único.  Para fi ns deste Edital, podem ser economicamente mensurados para va-
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loração no Custo Total dos serviços, o trabalho voluntário, a utilização gratuita de imóvel 
de propriedade privada para a execução direta do serviço, alimentos e outros itens obtidos 
por doação entre outros.

  Art. 12 - O Plano de Aplicação dos Recursos é a parte da planilha do Custo Total onde são 
detalhadas as despesas a serem realizadas com os recursos públicos oriundos do Convênio.

  Art. 13 - Poderão ser incluídos no Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros o paga-
mento de custos indiretos necessários à execução do objeto, desde que tais custos sejam 
decorrentes exclusivamente de sua realização e que:
  I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;
  II - fi que demonstrada, a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais 
pagos, bem como a proporcionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado 
para a execução do objeto;
  III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de convênio, 
ajuste ou contrato de gestão.
  § 1º Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas de internet, transporte, 
aluguel e telefone, bem como remunerações de serviços contábeis e de assessoria jurídica, 
sempre que tenham por objeto as ações do plano de trabalho/aplicação apresentado.
  § 2º As despesas com auditoria externa contratada pela organização de assistência social, 
mesmo que relacionadas com a execução do objeto/serviço, não podem ser incluídas nos 
custos indiretos.
  § 3º É vedada a inclusão de despesas com material permanente no plano de aplicação.

  Art. 14 - A administração pública poderá autorizar o remanejamento de recursos do plano 
de aplicação, durante a vigência do convênio, para consecução do objeto pactuado, desde 
que previamente à realização das despesas e após análise técnica da área competente.
 Parágrafo único.  A solicitação de remanejamento dos recursos deverá ser previamente soli-
citada pela entidade ou organização de assistência social sendo devidamente fundamentada 
e justifi cada e somente poderá ser executada após a aprovação formal da administração 
pública.

  Art. 15 - A entidade ou organização deverá manter e movimentar os recursos exclusi-
vamente em uma conta bancária específi ca do convênio em instituição fi nanceira ofi cial 
indicada pela administração pública, sendo vedadas as transferências entre contas bancárias.

  Art. 16 - A entidade ou organização de assistência social que apresentar Plano de Trabalho 
para concorrer à execução do serviço objeto do presente Edital, deverá apresentar também 
os seguintes documentos, na sequência abaixo: 
  I - Cópia do documento que comprove a inscrição da entidade ou organização junto ao 
Conselho Municipal de Assistência Social de Campinas e de registro no Conselho Munici-
pal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;
  II - Na ausência do documento previsto no inciso anterior, deverá a entidade ou organiza-
ção apresentar Cópia do documento que comprove a inscrição da entidade e/ou do Serviço 
Socioassistencial junto a algum Conselho Municipal de Assistência Social da Federação ou 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e declaração comprometendo-se a obter 
a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Campinas, Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, se for o caso, até a formalização do Convênio 
objeto deste Edital; 
  III - Cópia do estatuto social e eventuais alterações, devidamente registradas em cartório, 
demonstrando a ausência de fi ns lucrativos e fi nalidade estatutária compatível com o objeto 
do presente Edital, bem como a existência de Conselho Fiscal ou órgão correspondente; 
  IV - Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ a ser obti-
da no endereço eletrônico: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/
cnpjreva_solicitacao.asp;
  V - Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, de even-
tual (is) fi lial (is) executora(s) da entidade onde efetivamente os serviços serão realizados, 
a ser obtida (s) no endereço eletrônico: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/
cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp;
  VI - Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF-
-FGTS, tanto da matriz, quanto de eventual (is) fi lial (is) executora(s) da entidade de assis-
tência social, a ser (em) obtida (s) no endereço eletrônico: https://webp.caixa.gov.br/cida-
dao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;
  VII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, a ser obtida no endereço eletrô-
nico: http://www.tst.jus.br/certidao
  VIII - Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo a 
ser obtida no endereço eletrônico: http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
  IX - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, a ser obtida no endereço eletrônico: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/
ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1
  X - Cópia da Certidão Negativa de Débito de Qualquer Origem (CND Municipal), tanto 
da matriz, quanto de eventual (is) fi lial (is) executora (s) da entidade de assistência social, 
a ser obtida na Prefeitura Municipal de Campinas, conforme orientações no endereço ele-
trônico : http://www.campinas.sp.gov.br/governo/fi nancas/porta/certidoes.php (Emissão de 
Certidões> Certidão de Qualquer Origem);
  XI - Cópia do Certifi cado de Registro Cadastral - CRC, tanto da matriz, quanto de eventual 
(is) fi lial (is) executora(s) da entidade de assistência social, a ser obtido na Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas, conforme orientações no endereço eletrônico : http://www.campinas.
sp.gov.br/licitacoes/cadastro.php (Instruções Gerais para Cadastramento);
  XII - Cópia da última ata de eleição que conste a direção atual da entidade ou organização 
de assistência social registrada em cartório, que comprove a regularidade na representação 
institucional;
  XIII - Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) de 
todos os membros da diretoria e comprovante de endereço do (s) representante (s) legal (is) 
da entidade de assistência social, assim entendidos, aquele(s) que possui(em) poderes para 
representá-la ativa e passivamente ou especifi camente para assinar convênios ou instrumen-
tos congêneres;
  XIV - Regulamento de compras, contratação de serviços e de pessoal aplicado no objeto do 
Edital em que se estabeleça, no mínimo, a observância dos princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e efi ciência e economicidade, bem como observando-se 
às disposições do art. 9º do Decreto Municipal n.º 16.215/2008; 
  XV - Cópia do Certifi cado de Entidades Benefi centes de Assistência Social - CEBAS, se 
houver;
  XVI - Declaração do representante legal da entidade ou organização de assistência social 
de inexistência nos cargos de direção ou mesmo em cargos relacionadosà prestação ou apro-
vação das contas da instituição, de membros dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério 
Público e Tribunal de Contas, bem como de agente público municipal,neste sentido com-
preendido, servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ouem comissão e ainda os 
ocupantes de emprego público na administração pública municipaldireta ou indireta e de 
que os associados com poderes de direção não possuemvínculo de parentesco com agente 
político ou Vereador, nos termos do Art. 7º do DecretoMunicipal n.º 17.437/2011, que dis-
põe sobre a vedação do nepotismo no âmbitoda administração pública municipal; (Anexo 
IV - Modelo B). 
  XVII - Declaração informando o estabelecimento bancário, número da agência e da 
conta corrente específi ca para a movimentação dos recursos públicos oriundos do pre-

sente Edital em instituição fi nanceira pública ofi cial a ser indicada pela Administração 
Pública; (Anexo IV - Modelo C)
  XVIII - Declaração de que mantém regularidade no recolhimento dos encargos tra-
balhistas; (Anexo IV - Modelo D)
  XIX - Termo de responsabilidade pelo uso de senha do Sistema Informatizado de 
Prestação de Contas - PDC; (Anexo IV - Modelo E)
 Parágrafo único.  A conta bancária exclusiva para a movimentação dos recursos pú-
blicos oriundos do presente Edital deverá estar de acordo com o CNPJ principal do 
Termo de Convênio e com o Cadastro Municipal (CRC). 

 CAPÍTULO VI - DAS COMISSÔES DE SELEÇÂO 

  Art. 17 - O plano de trabalho contido na proposta será analisado, habilitado e clas-
sifi cado por comissão de seleção, composta por 2 (dois) membros representantes das 
áreas técnicas da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social a 
serem designados por ato publicado em Diário Ofi cial do Município, antes do período 
de análise e classifi cação das propostas.

 CAPÍTULO VII - CRITÉRIOS PARA A HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 DAS PROPOSTAS E DA PONTUAÇÃO 

  Art. 18 - O plano de trabalho contido nas propostas serão habilitados e classifi cados 
em ordem decrescente de pontuação. 

  Art. 19 - Serão habilitados os planos de trabalho:
  I - apresentados no prazo deste Edital;
  II - apresentados por entidades ou organizações de assistência social cujo estatuto so-
cial demonstre a ausência de fi ns lucrativos e fi nalidade estatutária compatível com o 
objeto pleiteado, bem como a existência de Conselho Fiscal ou órgão correspondente;
  III - que apresentarem, no mínimo a equipe de referência exigida para o Serviço, em 
número adequado ao atendimento, nos termos deste Edital; 
  IV - que apresentarem metodologia adequada ao objeto proposto;

  Art. 20 - Após a habilitação, o(s) plano(s) de trabalho serão analisados e serão atribu-
ídos pontos na análise dos seguintes itens:
  I - Detalhamento do serviço;
  II - Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados esperados;
  III - Recursos Humanos;
  IV - CEBAS
  V - Sustentabilidade.

  Art. 21 - Os itens previstos no artigo antecedente, serão avaliados e pontuados de 
acordo com os seguintes critérios:

ITEM
PON-
TUA-
ÇÃO

DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS

Detalhamento do 
Serviço

1 OU 2 
PON-
TOS

1 ponto – se a entidade ou organização de assistência social apresentar 
clareza e coerência no detalhamento do serviço conforme os itens apon-
tados no Plano de Trabalho: diagnóstico da realidade, objetivos gerais, 
objetivos específi cos, infraestrutura física, cobertura de atendimento do 
serviço, capacidade de atendimento da unidade, grupos de interesse e 

público alvo;

2 pontos – se a entidade ou organização de assistência social apresentar 
clareza e coerência no detalhamento do serviço no Plano de Trabalho: 

diagnóstico da realidade, objetivos gerais, objetivos específi cos, 
infraestrutura física, cobertura de atendimento do serviço, capacidade 

de atendimento da unidade, grupos de interesse e público alvo, além de 
total adequação a descrição dos serviços disponibilizada neste Edital.

Descrição das 
Estratégias Metodo-
lógicas e Resultados 

Esperados

1 OU 2 
PON-
TOS

1 ponto – se a entidade ou organização de assistência social apresentar 
clareza e coerência no detalhamento do serviço conforme os itens 

apontados no Plano de Trabalho: ações com os usuários, articulação em 
rede e atividades de gestão;

2 pontos – se a entidade ou organização de assistência social apresentar 
clareza e coerência no detalhamento do serviço no Plano de Trabalho: 

ações com os usuários, articulação em rede e atividades de gestão, além 
de total adequação a descrição dos serviços disponibilizada neste Edital.

Recursos Humanos 1 ou 2 
pontos

1 ponto – para o plano de trabalho que apresentar o quadro de recursos 
humanos de acordo com as exigências da Equipe de Referência descrita 
no Edital e, com vínculos de trabalho adequados à execução da proposta;

2 pontos – se a entidade ou organização de assistência social, apresenta 
outros profi ssionais além da equipe de referência, compatíveis com a 

execução do trabalho.

CEBAS 0 ou 1 
ponto

0 ponto - se a entidade ou organização de assistência social não possui o 
CEBAS - Certifi cação das entidades benefi centes de assistência social, 

nos termos da Lei Federal n.º 12.101/2009;

1 ponto - se a entidade ou organização de assistência social possui o 
CEBAS - Certifi cação das entidades benefi centes de assistência social, 

nos termos da Lei Federal n.º 12.101/2009.

Sustentabilidade

0 A 2 
PON-
TOS

0 ponto – se a entidade ou organização de assistência social não apresen-
tou nenhum dos subitens da Sustentabilidade;

a. se a entidade 
ou organização de 
assistência social 

apresenta no quadro 
de recursos humanos 

prevalência de 
pessoal com vínculo 

empregatício;

1 ponto – se a entidade ou organização de assistência social apresentou 1 
(um) ou 2 (dois) dos subitens da Sustentabilidade;

b. se a entidade 
ou organização de 
assistência social 

tem outras fontes de 
recurso e/ou apoio 

institucional;

2 pontos – se a entidade ou organização de assistência social apresentou 
os 3 (três) subitens da Sustentabilidade.

c. se a entidade 
ou organização de 
assistência social 
disponibiliza para 

o atendimento 
previsto neste Edital 
espaço físico próprio 

ou mantido pela 
instituição.

  § 1º A nota fi nal corresponderá a soma dos pontos obtidos em cada um dos itens, 
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sendo a pontuação máxima de 09 (nove) pontos e a mínima 03 (três) pontos, conside-
rando que para o item previsto no inciso IV do caput do artigo 20 somente poderá ser 
atribuídas as notas 0 ou 1, não se aplicando a atribuição da pontuação 2 (dois). 
  § 2º Não serão objeto de análise para fi ns de classifi cação o Custo Total, Plano de 
Aplicação dos Recursos e o Cronograma de Desembolso, sendo estes passíveis de 
ressalvas por parte das Comissões de Seleção.

  Art. 22 - Os casos de empate serão analisados de acordo com os seguintes critérios : 
  I - maior nota no item de estratégias metodológicas e resultados esperados;
  II - maior nota no item de detalhamento do serviço;
  III - se possui CEBAS;
  IV - maior tempo de constituição da entidade;

  Art. 23 - A administração pública homologará e divulgará o resultado da habilitação 
e classifi cação dos Planos de Trabalho no Diário Ofi cial do Município e no sítio ofi cial 
na internet em 11/01/2016.

 CAPÍTULO VIII - DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS 
 E RESULTADO FINAL 

  Art. 24 - A entidade ou organização de assistência social poderá interpor recurso 
ao resultado da habilitação e classifi cação dos Planos de Trabalho, endereçado à Se-
cretaria Municipal de Cidadania Assistência e Inclusão Social, através de documento 
subscrito pelo(s) seu (s) representante (s) legal (is), a ser protocolizado no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Campinas, no período de 12/01/2016 a 14/01/2016.

  Art. 25 - A administração pública analisará os recursos no período de 15/01/2016 a 
19/01/2016, publicando a decisão acerca dos mesmos, bem como o resultado fi nal da 
habilitação e classifi cação dos Planos de Trabalho no Diário Ofi cial do Município e no 
sítio ofi cial na internet até 21/01/2016.
  
 CAPÍTULO IX -   DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO  

  Art.26 Para a celebração do Convênio a entidade ou organização de assistência social:
  I - deverá manter atualizado até a data da celebração, bem como durante toda a vigên-
cia do Convênio, todos os documentos previstos no Art. 16 deste Edital;
  II - deverá estar em dia com a prestação de contas de recursos públicos recebidos 
anteriormente;
  III - não constar em cadastro municipal, estadual e federal de apenadas e ou inadim-
plentes;
  IV - apresentar eventuais correções às ressalvas previstas no art. 21 até 25/01/2016;

  Art. 27 É requisito para a celebração do Convênio a existência de contrapartida mí-
nima de 10% (dez por cento) do valor total do Convênio.
  §1º A contrapartida prevista no  caput , será computada através da diferença existente 
entre a soma do (s) Custo Total do Serviço (s) pleiteado pela entidade ou organização 
de assistência social nos termos deste Edital e a soma do(s) Plano (s) de Aplicação dos 
recursos fi nanceiros.
  §2º A contrapartida prevista no  caput  poderá ser computada em bens e serviços 
economicamente mensuráveis (bens, equipamentos, imóveis, infraestrutura, recursos 
humanos), desde que valorados no Custo Total do Serviço, nos termos do Art. 11.

  Art. 28 - Fica a entidade ou organização de assistência social que celebrar convê-
nio, obrigada a inserir no Sistema Informatizado de Prestação de Contas - PDC, o(s) 
plano(s) de trabalho, Custo Total (is), Plano(s) de Aplicação e cronogramas de desem-
bolso, devidamente aprovados e classifi cados, no prazo de até 15 (quinze) dias após a 
assinatura do Termo de Convênio, sob pena de suspensão dos repasses.

 CAPITULO X - DA VIGÊNCIA 

  Art. 29 - O Convênio a ser celebrado em virtude da seleção dos Planos de Trabalho 
oriundos do presente Edital para a execução de Serviços objeto deste edital terá vigên-
cia máxima de 13 (treze) meses, com início em 01/02/2016 e término em 02/03/2017, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses.
 Parágrafo único.  Excepcionalmente, em virtude de eventuais situações que possam 
ocorrer na tramitação do processo administrativo, como a complementação e atualiza-
ção de documentos, o Convênio poderá ter o prazo de início posterior a data prevista 
no  caput , mantendo-se, todavia, obrigatoriamente o prazo de término, podendo, entre-
tanto, ter sua vigência e repasses diminuídos proporcionalmente ao número de meses 
aos quais o objeto será efetivamente executado.

 CAPITULO XI - DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

  Art. 30 - O serviço executado que comporá o Termo de Convênio será objeto de 
gestão operacional de caráter público, tendo sua execução devidamente monitorada e 
avaliada pela administração pública. 
   § 1º. A gestão pública operacional e o acompanhamento da execução dos serviços 
citados no  caput  compreendem as seguintes atribuições:
   I - coordenar, articular e avaliar o planejamento e o processo de execução das ações 
de cada um dos serviços;
   II - assegurar a oferta dos serviços nos padrões de qualidade exigidos pelas normati-
vas nacionais e municipais que regulamentam a política de assistência social;
   § 2º. As ações de monitoramento e avaliação do gestor público compreendem:
   I- análise de dados, coletados através de instrumentos específi cos, da execução das 
ações desenvolvidas em cada serviço; 
   II- visitas técnicas de supervisão  in loco  ;
   III- reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas.
   IV - estratégias de avaliação dos serviços junto aos usuários. 

  Art. 31 - É dever da entidade ou organização de assistência social contemplada, du-
rante toda a execução do Convênio:
   I- executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como 
com as diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas específi cas para 
o serviço, nos termos deste Edital ou qualquer outro que vier a alterá-lo ou comple-
mentá-lo; 
   II- desenvolver suas ações seguindo as diretrizes do órgão gestor;
   III- informar à administração pública, por meio da Coordenadoria Setorial de Ava-
liação e Controle da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
a existência de vagas destinadas ao objeto do presente;
   IV- prestar à administração pública, por meio da Coordenadoria citada no inciso 
anterior, todas as informações e esclarecimentos necessários durante o processo de 
monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do presente;

   V- promover, no prazo estipulado pela administração pública, quaisquer adequações 
apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional;
   VI- participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação, gestão 
operacional e capacitações;
   VII- participar de reuniões dos Conselhos Municipais, fóruns e grupos de trabalho; 
   VIII- manter atualizados os registros e prontuários de atendimento, através dos sis-
temas informatizados disponibilizados pelo município;
   IX- apresentar à administração pública, por intermédio da Coordenadoria Setorial 
de Avaliação e Controle da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social, nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os relatórios mensais e anual 
do(s) serviços executados;

  Art. 32 - A execução do convênio também poderá ser acompanhada e fi scalizada 
pelos conselhos de políticas públicas das áreas relacionadas ao objeto, bem como tam-
bém estará sujeita aos mecanismos de controle social previstos na legislação. 
  
 CAPÍTULO XIII - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 SEÇÃO I - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

  Art. 33 - As contratações de bens e serviços pela entidade ou organização de assistên-
cia social, feitas com o uso de recursos repassados pelo Convênio, deverão observar 
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, da publicidade, economi-
cidade e efi ciência, assim como a busca permanente de qualidade e durabilidade, de 
acordo com o regulamento de compras e contratações para a consecução do objeto do 
convênio.

  Art. 34 - A entidade ou organização de assistência social  que formalizar Convênio 
com a administração pública deverá:
  I - aplicar integralmente os valores recebidos em virtude do convênio, assim como 
eventuais rendimentos, no atendimento do objeto do convênio fi rmado, em estrita 
consonância com o plano de aplicação fi nanceira e cronograma de desembolso apre-
sentados;
  II - manter os saldos de convênio, enquanto não utilizados, obrigatoriamente apli-
cados em cadernetas de poupança de instituição fi nanceira ofi cial se a previsão de 
seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação fi nanceira de curto 
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a 
utilização dos mesmos verifi car-se em prazos menores que um mês. 
  III - computar obrigatoriamente a crédito do convênio as receitas fi nanceiras aufe-
ridas na forma do inciso anterior aplicando-as exclusivamente no objeto de sua fi na-
lidade, devendo constar de demonstrativo específi co que integrará as prestações de 
contas do ajuste.
  IV- efetuar todos os pagamentos com o recurso público transferido, dentro da vigên-
cia do convênio, indicando no corpo dos documentos originais das despesas, o número 
do termo de Convênio formalizado e do órgão público a que se referem, digitalizando-
-os em seguida no Sistema Informatizado de Prestação de Contas - PDC;
  V - solicitar, junto à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão So-
cial, por escrito, eventual necessidade de alteração na aplicação dos recursos fi nan-
ceiros advindos do convênio avençado, o que somente poderá se concretizar após 
autorização expressa da Secretaria citada, nos termos do Art. 24 do presente Edital; 
  VI- não repassar ou distribuir a outra entidade ou organização de assistência social, 
recursos oriundos do convênio celebrado;
  VII - devolver ao Fundo Municipal de Assistência Social, eventuais saldos fi nan-
ceiros remanescentes, inclusive os obtidos de aplicações fi nanceiras realizadas, ime-
diatamente após o término da vigência do convênio ou no prazo de 30 (trinta) dias, 
em caso de denúncia do ajuste, comunicando imediatamente a administração pública, 
com cópia do comprovante;
  VIII- não remunerar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos 
vinculados ao Convênio; 

  Art. 35 - Durante a execução dos Serviços objeto do presente Edital, a entidade ou 
organização de assistência social deverá ter rigorosa obediência ao que está estabele-
cido no Plano de Trabalho, especialmente no que se refere às despesas realizadas com 
recursos públicos oriundos do Convênio, que deverão estar previstas no Custo Total 
e no plano de aplicação;

  Art. 36 - As contratações de bens e serviços, assim como a de pessoal pela entidade 
ou organização de assistência social, feitas com o uso de recursos transferidos pela 
administração pública, deverão observar os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, da publicidade, economicidade e efi ciência, assim como a busca perma-
nente de qualidade e durabilidade, de acordo com o regulamento de compras e contra-
tações de serviços e de pessoal para a consecução do objeto do convênio.

 SEÇÃO II - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

  Art. 37 -A entidade ou organização de assistência social deverá prestar contas dos 
recursos recebidos por meio do lançamento e digitalização de documentos compro-
vantes das despesas no Sistema Informatizado de Prestação de Contas - PDC, que 
poderá ser acessado via rede mundial de computadores, através do endereço eletrônico 
https://pdc-smcais.ima.sp.gov.br/, mediante  login  e senha disponibilizados pela Secre-
taria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. 
  § 1º A prestação de contas de que trata o  caput  obedecerá os prazos e condições 
assinalados pelas normativas expedidas pelo órgão gestor e pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo em vigência à época da prestação, sob pena de suspensão dos 
repasses. 
  § 2º As comprovações mensais devem ser encaminhadas por meio eletrônico, em 
ordem cronológica, em estrita consonância com o plano de aplicação aprovado ante-
riormente pelo órgão competente.

  Art. 38 -Deverão ser apresentados em conjunto com a prestação de contas de que 
trata o artigo anterior:
  I. extrato bancário da conta corrente ESPECÍFICA utilizada exclusivamente para 
o recebimento das verbas oriundas do presente Edital e respectivo Convênio, onde 
deverá ser realizada toda a movimentação fi nanceira dos recursos de acordo com o 
CNPJ do Termo;
  II. extrato da(s) aplicação(ões) fi nanceira(s) realizada(s), sendo obrigatoriamente em 
cadernetas de poupança de instituição fi nanceira ofi cial, se a previsão de seu uso for 
igual ou superior a 01 (um) mês ou em fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo, 
ou operação de mercado aberto lastreado em títulos da dívida pública, quando a utili-
zação dos mesmos se verifi car em prazos menores que 01 (um) mês;
  III. comprovantes de recolhimentos dos encargos trabalhistas e previdenciários 
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oriundos do Convênio;
  IV. folha de pagamento analítica que será entregue fi sicamente;
  IV. relatório de contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis;
  V. certidões comprobatórias de sua regularidade fi scal, quais sejam:
  a) Certifi cado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF/
FGTS;
  b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
  c) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
  d) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União;
  e) Certidão Negativa de Débitos de Qualquer Origem - CND Municipal;
  f) Certifi cado de Registro Cadastral - CRC. 
  VI. demais documentos eventualmente exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais pertinentes à natureza do 
presente Edital;

  Art. 39 - A entrega da prestação de contas deverá ocorrer bimestralmente até o dia 
15 (quinze) do mês subsequente ao desembolso das despesas por meio do Sistema 
Informatizado de Prestação de Contas - PDC.

  Art. 40 - Caberá à administração pública, por meio da Coordenadoria Setorial de 
Gestão de Convênios (CSGC) da SMCAIS, a análise da prestação de contas encami-
nhada pela entidade ou organização de assistência social, aceitando-as, questionando-
-as ou rejeitando-as no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término do período 
estipulado para entrega. 

  Art. 41 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será con-
cedido prazo, a ser determinado pelo Município, para a entidade ou organização de 
assistência social saná-la, sob pena de suspensão dos repasses.

  Art. 42 - A prestação de contas anual deverá obedecer as normativas do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, com prazo limite de entrega até 31 de janeiro do exer-
cício subsequente ao recebimento dos recursos públicos oriundos do presente Edital.

 CAPÍTULO XIV - DOS ANEXOS 

  Art.43 - Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, 
os anexos:
  I - Descrição do Serviço;
  II - Equipes de Referência
  III - Modelo do Plano de Trabalho
  IV - Modelos (A,B,C,D e E).

 CAPÍTULO XV - DA PERMISSÃO DE USO 

  Art. 44-Ficará permitido à entidade habilitada nos termos deste Edital, para execução 
do serviço previsto no art. 1º, inciso I o uso da área de propriedade da Municipalidade, 
a seguir descrito e caracterizado “remanescente da Praça sem denominação do lotea-
mento Vila Santana, quarteirão 126do Distrito de Sousas, com área de 2.231,52m² e as 
seguintes medidas e confrontações:30,10m mais 34,00m mais 24,47m confrontando 
com parte da mesma praça, utilizada pelaEscola Estadual de Primeiro Grau Dr. An-
tonio Couto de Barros; 32,70m confrontandocom a Rua Luiz Birochi; 69,56m mais 
12,90m em curva confrontando com a Rua NazárioBasílio de Almeida; 29,96 con-
frontando com a Rua Agenor Augusto Nascimento.”, a ser utilizado exclusivamente 
na consecução das atividades previstas neste edital.
  Parágrafo único: A permissão de uso se refere a Unidade Executora na Região Leste 
do município (Distrito de Sousas), com 190 metas;
  
  Art. 45-As disposições acerca da permissão de uso serão tratadas em Decreto espe-
cífi co.

 CAPÍTULO XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

  Art. 46 - O presente Edital poderá ser impugnado no prazo de 03 (três) dias úteis 
contados de sua publicação, por meio de manifestação endereçada à Secretaria Muni-
cipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social e protocolizada no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Campinas.

  Art. 47 - As entidades ou organizações de assistência social que vierem a fi rmar Con-
vênio com a administração pública deverão, além do que já foi estabelecido no presen-
te Edital, manter em local visível da Instituição, a identifi cação do serviço executado 
com recursos públicos, através de placas identifi cadoras, nos termos do regulamento a 
ser editado, exceto nos impedimentos legais;

  Art. 48 - Este Edital, bem como seus anexos, estarão disponíveis no endereço eletrôni-
co http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cidadania-assistencia-e-inclusao-social/.

  Art. 49 - O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
quaisquer disposições em contrário, tendo como prazo de validade o período de 12 
(doze) meses contados do início da vigência dos convênios fi rmados.

 ANEXOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 09/2015 -  
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Serviços de Convivência e For-
talecimento de Vínculos - 06 a 14 anos 
  
 ANEXO I - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 
  
 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 06 
A 14 ANOS 

  1 - CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO:
  Serviço de proteção social, convivência e fortalecimento de vínculos destinado às 
crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Ofe-
rece atividades socioeducativas planejadas, baseadas nas necessidades, interesses e 
motivações de seus usuários, incentivando a participação social, o convívio familiar e 
comunitário e trabalhando o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade. 
  O SCFV possue caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afi rmação de 
direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com 
vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabi-
lidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de 
convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia 
dos usuários.

  Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias rea-
lizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).
  Os usuários do SCFV são divididos em grupos a partir de faixas etárias. O trabalho 
nos grupos é organizado em percursos de forma a estimular as trocas culturais e a 
partilha de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer 
os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a socialização e a con-
vivência familiar e comunitária.

  2 - USUÁRIOS:
  Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, em especial:
  - Crianças e adolescentes encaminhados pelos serviços da Proteção Social Especial: 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Aten-
dimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); reconduzidas ao convívio 
familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros;
  - Crianças e adolescentes com defi ciência, com prioridade para as benefi ciárias do 
BPC;
  - Crianças e adolescentes cujas famílias são benefi ciárias de programas de transfe-
rência de renda;
  - Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso à renda e a serviços pú-
blicos.

  2.1 - Situações prioritárias para o atendimento no SCFV:
  Considera-se público prioritário para o atendimento no SCFV crianças e/ou adoles-
centes nas seguintes situações:
  - Em situação de isolamento;
  - Trabalho infantil;
  - Vivência de violência e, ou negligência;
  - Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
  - Em situação de acolhimento;
  - Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
  - Egressos de medidas socioeducativas;
  - Situação de abuso e/ou exploração sexual;
  - Com medidas de proteção do ECA;
  - Crianças e adolescentes em situação de rua;
  - Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com defi ciência.

  3 - OBJETIVO GERAL:
  Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de fortaleci-
mento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e 
risco social 

  4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
  - Estimular o protagonismo, através do acesso à informação sobre direitos de cida-
dania;
  - Fomentar a participação dos usuários no controle social do SUAS;
  - Propiciar vivências que valorizem as experiências de vida e que estimulem e poten-
cializem o desenvolvimento da autonomia;
  - Possibilitar o acesso a manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com 
vistas ao desenvolvimento e novas sociabilidades;
  - Detectar necessidades e motivações, despertando potencialidades e capacidades 
para novos projetos de vida;
  - Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos fami-
liares e comunitários;
  - Prevenir o confi namento e o abrigamento institucional das pessoas idosas;
  - Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de 
proteção social de assistência social nos territórios;
  - Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de rela-
ções de afetividade e sociabilidade;
  - Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com defi ciên-
cia e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social;
  - Criar espaços de refl exão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no 
processo de desenvolvimento infantil.
  - Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvi-
mento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
  - Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
  - Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.
  - Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direitos de cidadania 
e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específi cas 
básicas;
  - Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, 
bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de 
vida, propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e prota-
gonismo social, detectar necessidades, motivações, habilidades e talentos;
  - Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e potencializem 
a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia 
e protagonismo social dos jovens, estimulando a participação na vida pública no ter-
ritório, ampliando seu espaço de atuação para além do território, desenvolvendo com-
petências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;

  5 - FUNCIONAMENTO:
  Destaca-se que a oferta do SCFV no município deve ser continuada e ininterrupta. 
A organização do funcionamento do serviço pode variar de acordo com a demanda 
de usuários existente, com a faixa etária e com a necessidade de participação dos 
usuários.
  SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 06 A 
14 ANOS
  Para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos
  As atividades serão realizadas em dias úteis, feriados ou fi nais de semana, em turnos 
diários de até quatro horas.

  6 - FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO:
  O acesso ao Serviço deve ocorrer por encaminhamento dos CRAS e DAS, encami-
nhamentos da Proteção Social Especial, demanda espontânea, busca ativa, encaminha-
mento da rede socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas públicas e de 
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

  7 - UNIDADE:
  Espaços/locais (próprios ou cedidos) administrados por organizações sem fi ns eco-
nômicos.
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  8 - ABRANGÊNCIA:
  Territorial

  9 - PROVISÕES INSTITUCIONAIS, FÍSICAS E MATERIAIS:
  - Sala(s) de atendimento individualizado, sala(s) de atividades coletivas e comunitá-
rias e instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, pri-
vacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade em todos seus ambientes. O ambiente 
físico ainda poderá possuir outras características de acordo com a regulação específi ca 
do serviço.
  - Alimentação;
  - Transporte;
  - Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, 
tais como: mobiliário, computadores, entre outros;
  Materiais socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos; banco de 
dados de usuários (as) de benefícios e serviços socioassistenciais; banco de dados 
dos serviços socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de 
Benefi ciários do BPC.

  10 - TRABALHO SOCIAL:
  Os usuários que participam do SCFV são organizados em grupos de convivência 
de até 30 participantes, cuja composição deve ser realizada observando-se as faixas 
etárias. Esses grupos são organizados a partir de percursos e devem realizar atividades 
planejadas de acordo com a fase do desenvolvimento dos usuários, considerando um 
determinado período de tempo. Isso signifi ca que o planejamento das atividades a 
serem executadas junto aos grupos deve prever início, meio e fi m para o seu desenvol-
vimento, conforme objetivos e estratégias de ação preestabelecidas.
  A participação dos usuários do serviço é fundamental tanto no processo de plane-
jamento e na identifi cação dos objetivos quanto na defi nição de metas do grupo, na 
proposição de atividades que sejam interessantes a eles e na defi nição do cronograma, 
bem como no momento fi nal de avaliação do percurso desenvolvido pelo grupo.
  Assim, o percurso deve considerar os eixos estabelecidos nos Cadernos de Orienta-
ção para os SCFV emitidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome - MDS:
  - Eixo convivência social: as ações e atividades objetivam estimular o convívio social 
e familiar, aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à formação da identidade, 
à construção de processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania, 
etc.
  - Eixo direito de ser: atividades que visam estimular o exercício da infância e da ado-
lescência, de forma que promovam experiências que potencializem a vivência desses 
ciclos etários em toda a sua pluralidade.
  - Eixo participação: atividades que tem como foco estimular a participação dos usu-
ários nas diversas esferas da vida pública, a começar pelo Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, passando pela família, comunidade e escola, tendo em 
mente o seu desenvolvimento como sujeito de direitos e deveres.
  De maneira geral, os temas a serem abordados devem possibilitar a discussão e a 
refl exão sobre questões que estão presentes no território, na realidade sociocultural 
e na vivência individual, social e familiar dos participantes, para que compreendam 
a sua realidade e dela participem de forma protagonista. Os temas fundamentam as 
atividades que serão realizadas no serviço, de maneira a contemplar os seus objetivos 
e possibilitar o alcance dos resultados esperados.
  Ressalta-se que as atividades são estratégias de atuação para promover a convivência 
entre os usuários. Não são, portanto, a fi nalidade do SCFV. Assim, não deve se limitar 
a uma delas.
  Ademais, o trabalho social prevê: acolhida; orientação e encaminhamentos; grupos 
de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e defesa de di-
reitos; fortalecimento da função protetiva da família; mobilização e fortalecimento 
de redes sociais de apoio; informação; banco de dados de usuários e organizações; 
elaboração de relatórios e/ou prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e co-
munitário; mobilização para a cidadania, cadastramento e atualizações permanentes 
dos dados dos usuários e do seu grupo familiar no Sistema Integrado de Governança 
Municipal (SIGM).

  11 - AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS:
  - Segurança de Acolhida
  - Segurança de Convívio Familiar e Comunitário
  - Segurança de Desenvolvimento da Autonomia

  12 - RESULTADOS ESPERADOS:
  Contribuir para:
  - Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
  - Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
  - Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
  - Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
  - Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
  - Ter ampliado o número de usuários que conheçam as instâncias de denúncia e re-
curso em casos de violação de seus direitos;
  - Ter ampliado o número de usuários autônomos e participantes na vida familiar e 
comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres (formação cidadã);
  - Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens; uso/
abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez precoce;
  - Ter ampliada a capacidade de escolha, de decisão, de avaliação, de expressão de 
opiniões e de reivindicações dos usuários;
  - Ter ampliada sua capacidade de conviver em grupo, de administrar confl itos por 
meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar;
  - Melhoria da condição de sociabilidade dos usuários;
  - Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização.

 ANEXO II - EQUIPES DE REFERÊNCIA: 

PROTEÇÃO BÁSICA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 06 A 14 ANOS

RH

ASSISTENTE SOCIAL

COORDENADOR

EDUCADOR SOCIAL

 ANEXO III - MODELO DO PLANO DE TRABALHO: 

ANEXO IV

<PAPEL TIMBRADO>

< NOME DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL >

PLANO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO (OBJETO):

REGIÃO: _____________________     TERRITÓRIO: ___________________ (SOMENTE NA PROTE-
ÇÃO SOCIAL BÁSICA)

QUANTIDADE DE GRUPOS: _______________________

1.       IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.1. NOME DA INSTITUIÇÃO: 

1.2. ENDEREÇO: 

BAIRRO:

CEP:

SITE: 

E-MAIL DA INSTITUIÇÃO: 

FONE DA INSTITUIÇÃO: 

1.3. VIGÊNCIA DO MANDATO DA DIRETORIA ATUAL: DE DD/MM/AAAA ATÉ DD/MM/AAAA

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

RG:

CPF:

FONE:

CEL:

1.4. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – 

Nº DO CNPJ:

DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

1.5. IDENTIFICAÇÃO 

(   ) ATENDIMENTO

(   ) ASSESSORAMENTO

(   ) DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS

1.5.1. SEDE: 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO NO CMAS:

MUNICÍPIO: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CMDCA:

MUNICÍPIO:

1.6. CERTIFICAÇÃO

CEBAS

VIGÊNCIA: 

1.7. FINALIDADE ESTATUTÁRIA

2.       UNIDADE EXECUTORA

2.1. NOME: 

2.2. ENDEREÇO: 

BAIRRO:

CEP:

FONE DA UNIDADE EXECUTORA:

FAX:
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E-MAIL DA UNIDADE EXECUTORA: 

Nº CNPJ:

DATA DE ABERTURA NO CNPJ:

CONTA BANCÁRIA PARA PARCERIA CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA:

BANCO (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA): 

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE: 

2.3. IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO É: 

(  ) PRÓPRIO

(  ) CEDIDO     (   )  PÚBLICO      (   ) PARTICULAR  

( ) ALUGADO

2.4. A UNIDADE EXECUTORA FICA ABERTA QUANTAS HORAS POR SEMANA: 

(   ) ATÉ 20 HORAS

(   ) DE 21 A 39 HORAS

(   ) 40 HORAS

(   ) MAIS DE 40 HORAS

(   ) ININTERRUPTO (24H/DIA, 7 DIAS/SEMANA)

2.5. QUAIS DIAS DA SEMANA A UNIDADE EXECUTORA FUNCIONA? 

(   ) SEGUNDA-FEIRA

(   ) TERÇA-FEIRA

(   ) QUARTA-FEIRA

(   ) QUINTA-FEIRA

(   ) SEXTA-FEIRA

(   ) SÁBADO

(   ) DOMINGO 

2.6. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO/PROGRAMA/BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL 

PROTEÇÃO 

SERVIÇO

2.7. RESPONSÁVEIS 

COORDENADOR TECNICO

NOME COMPLETO: 

CPF: 

RG:

NÚMERO DO REGISTRO PROFISSIONAL:

TELEFONE PARA CONTATO: 

CEL: 

EMAIL: 

RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO

NOME COMPLETO: 

CPF: 

RG:

NÚMERO DO REGISTRO PROFISSIONAL:

TELEFONE PARA CONTATO: 

CEL: 

EMAIL: 

RESPONSAVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME COMPLETO: 

CPF: 

RG:

NÚMERO DO REGISTRO PROFISSIONAL:

TELEFONE PARA CONTATO: 

CEL: 

EMAIL: 

3.       DETALHAMENTO DO SERVIÇO

3.1. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

- O DIAGNÓSTICO DEVERÁ CONTEMPLAR INFORMAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO/REGIÃO EM 
QUE O SERVIÇO ESTÁ LOCALIZADO, COM:

O    CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA,

O    JUSTIFICATIVA QUANTO À IMPORTÂNCIA DO PLANO DE TRABALHO QUE ESTÁ SENDO 
APRESENTADO E,

O    RELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS E A REALIDADE APRESEN-
TADA ATRAVÉS DO DIAGNÓSTICO LOCAL.

- PODERÃO SER OBTIDOS DADOS GERAIS REFERENTES AO MUNICÍPIO E REGIÕES ATRAVÉS 
DOS DOCUMENTOS:

O   RIS – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (MUNICIPAL)

O   PERFIL DAS PESSOAS E FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO EM CAMPINAS

O   PMAS – PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2014-2017

O   RELATÓRIO BRASIL SEM MISÉRIA NO SEU MUNICÍPIO (MDS)

O   TAIS DOCUMENTOS ESTÃO DISPONIBILIZADOS NA PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL E NO SITE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, NOS SEGUINTES LINKS:

HTTP://WWW.CAMPINAS.SP.GOV.BR/GOVERNO/CIDADANIA-ASSISTENCIA-E-INCLUSAO-SO-
CIAL/

HTTP://WWW.BRASILSEMMISERIA.GOV.BR/MUNICIPIOS

3.2. OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.3. INFRAESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE

3.4. CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO DE USUÁRIOS E FAMÍLIAS

3.5. COBERTURA DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO

3.6. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA UNIDADE

3.7. GRUPOS DE INTERESSE

QUANTIDADE DE GRUPOS

REGIÃO (SOMENTE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

TERRITÓRIO (SOMENTE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

TOTAL DE METAS ( NÚMERO DE USUÁRIOS CORRESPONDENTES AO TOTAL GRUPOS PLEITE-
ADOS)

3.8. PÚBLICO ALVO

4.       DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS E RESULTADOS ESPERADOS

- CONSIDERANDO O DIAGNÓSTICO ELABORADO NO ITEM ANTERIOR, BEM COMO O OBJETI-
VO DO PLANO DE TRABALHO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTO, DEVERÃO SER APRESENTADAS:

O   AS ESTRATÉGIAS PARA ALCANCE DOS OBJETIVOS DO SERVIÇO E,

O   OS RESULTADOS ESPERADOS.

- A DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEVE CONTEMPLAR AÇÕES COM OS USUÁRIOS, ARTICU-
LAÇÃO EM REDE, ATIVIDADES DE GESTÃO E OUTRAS QUE SERÃO SER UTILIZADAS PARA 
ALCANCE DOS OBJETIVOS.

ESTRATÉGIAS METODOLÓ-
GICAS PERIODICIDADE RESULTADOS ESPERADOS

5.       FASES OU ETAPAS DE  EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DO OBJETO

- DESCRIÇÃO DAS FASES DE EXECUÇÃO (FLUXO DO ATENDIMENTO), CONSIDERANDO A VI-
GÊNCIA DO CONVÊNIO EM 12 MESES.

6.       RECURSOS HUMANOS
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- DEVERÁ SER APRESENTADO O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS, RELACIONANDO A 
EQUIPE GERAL, INCLUINDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL (ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, 
ADMINISTRADOR, ADVOGADO, PEDAGOGO, ETC.), O CARGO (DIRETOR, COORDENADOR, 
EDUCADOR, ETC.) E O NÚMERO DE HORAS SEMANAIS QUE CADA PROFISSIONAL DEDICA AO 
PROJETO, INCLUSIVE VOLUNTÁRIOS.

- OS PROFISSIONAIS QUE POSSUEM HABITUALIDADE E SUBORDINAÇÃO DEVEM SER CON-
TRATADOS EM REGIME CELETISTA. OS DEMAIS PODEM SER CONTRATADOS OBSERVANDO-SE 
A PECULIARIDADE DO TRABALHO/SERVIÇO, RESPECTIVA CARGA HORÁRIA E NATUREZA E A 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

- NOS CASOS EM QUE O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS ESTÁ EM FASE DE COMPOSIÇÃO, 
DEVERÃO CONSTAR NO CAMPO NOME E DATA DE CONTRATAÇÃO A INFORMAÇÃO “A CON-
TRATAR”, DEVENDO SER PREENCHIDOS OS DEMAIS CAMPOS.

Nome Escolaridade Cargo Carga Horária 
Semanal

Forma de Con-
tratação (ex.: 
CLT, RPA, 
MEI, Voluntá-
rio)

Data da Con-
tratação

7.       CUSTO TOTAL: PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS E CONTRAPARTIDA

Despesa Item de Des-
pesa Quantidade Valor total R$ Recursos do 

Convênio - R$
Contrapartida 
- R$

Será apresenta-
da a tabela de 
naturezas de 
despesa (con-
forme Sistema 
PDC)

Será apresenta-
da tabela com 
os itens de des-
pesa permiti-
dos (conforme 
Sistema PDC)

apenas para 
Recursos Hu-
manos. Para os 
demais itens, 
colocar N/A - 
não se aplica

correspondente 
ao custo men-
sal x 12 - que 
é o período de 
execução do 
objeto

valor a ser 
repassado no 
Convênio

quando houver 
recurso próprio 
da entidade, 
demonstrado 
em bens e ser-
viços mensu-
ráveis

OBS.: A SOMA ENTRE O VA-
LOR INFORMADO NO CAMPO 
RECURSOS DO CONVÊNIO 
E O VALOR INFORMADO NO 
CAMPO CONTRAPARTIDA 
DEVE CORRESPONDER EXA-
TAMENTE AO VALOR TOTAL

SOMA VALO-
RES

CUSTO TO-
TAL DO SER-
VIÇO

Equivale ao va-
lor total a ser re-
passado através 
do Convênio, 
de acordo com o 
que foi publica-
do no Edital de 
Chamamento

Equivale ao 
valor mensu-
rável de bens 
e serviços que 
serão colo-
cados como 
Contrapartida 
pela entidade 
ou organização 
de assistência 
social

- DEVERÁ CONSTAR DO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS A ESTIMATIVA DE VALORES 
PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS.

10.   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela Valor R$

1

Os ajustes (centavos) deverão ser 
feitos na primeira parcela, sendo 
o valor das parcelas o correspon-
dente ao valor total do Convênio, 
dividido por 12 meses. Assim, as 
parcelas de 02 a 12 deverão ser 
iguais e arredondadas.

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL
Corresponde a soma das 12 parce-
las, devendo ser exatamente igual 
ao valor de repasse indicado para 
o Convênio no Plano de Aplicação

- O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DEVERÁ SEGUIR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PROPOS-
TA, SENDO DIVIDIDO EM PARCELAS MENSAIS, DE IGUAL VALOR, COM ARREDONDAMENTOS 
LANÇADOS NA PRIMEIRA PARCELA.

CAMPINAS,  (DATA)

ASSINATURAS:

PRESIDENTE OU RESPRESENTANTE LEGAL _____________________________________

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO TÉCNICA: _______________________________________

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO __________________________________________

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: __________________________________

 
ANEXO IV - MODELOS (A, B, C, D, E) :

 MODELO A 

 PAPEL TIMBRADO 

 NOME DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A
 Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social
 Dra. Janete Aparecida Giorgetti Valente

 (entidade ou organização de assistência social), inscrita no CNPJ sob nº (número 
do CNPJ) por seu/sua representante legal (nome completo do representante legal da 
entidade ou organização de assistência social), em atendimento ao Edital de Chama-
mento n.º 07/2015, vem apresentar proposta para a execução do(s) Serviço(s) (Socio-
assistenciais e/ou Complementares) e referidos documentos para celebração do Termo 
de Convênio para  o período de 01 de fevereiro de 2016 à 02 de março de 2017 , 
com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme abaixo 
relacionado:

 · (Nome da Proteção Social)
 · (Nome do Serviço de que pretende executar)
 · (Região - somente na Proteção Social Básica)
 · (Número de Grupos aos quais pretende concorrer)

 Campinas, ____ de _________________ de 2015.

 _______________________________
 (assinatura do representante legal)

 MODELO B

  PAPEL TIMBRADO 

 NOME DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 D E C L A R A Ç Ã O 

 Eu, (nome completo do representante legal da entidade ou organização de assistência 
social), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e 
do CPF nº_____________________, na qualidade de (cargo ou função na entidade 
ou organização de assistência social com poderes de representação) do/a (nome da 
entidade ou organização de assistência social), inscrita no CNPJ sob nº.........................
..........,  DECLARO ,  sob as penas da lei , e para fi ns do Termo de Convênio decorrente 
do Edital de Chamamento n.º 07/2015 para a execução de Serviços Socioassistenciais 
e/ou Complementares no Município de Campinas  o período de 01 de fevereiro de 
2016 à 02 de março de 2017 , com recursos do Fundo Municipal de Assistência So-
cial - FMAS:

  1) a inexistência nos cargos de direção ou mesmo em cargos relacionados à pres-
tação ou aprovação das contas da instituição, de membros dos Poderes Legislativo, 
Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, bem como de agente público 
municipal,neste sentido compreendido, servidores ocupantes de cargo de provimento 
efetivo ou em comissão e ainda os ocupantes de emprego público na administração 
pública municipal direta ou indireta;

  2) e de que os associados com poderes de direção não possuem vínculo de parentes-
co com agente político ou Vereador, nos termos do Art. 7º do Decreto Municipal n.º 
17.437/2011, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração 
pública municipal.

  Campinas, ____ de __________ de 2015.

 _______________________________
 (assinatura do representante legal)

 MODELO C 

 PAPEL TIMBRADO 
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 NOME DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 D E C L A R A Ç Ã O 

 Eu,  (nome completo do representante legal da entidade ou organização de assistência 
social), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e 
do CPF nº_____________________, na qualidade de representante legal do/a (nome 
da entidade ou organização de assistência social), inscrita no CNPJ sob nº.............
......................,  informo que os repasses das verbas públicas referentes ao Termo de 
Convênio decorrente do Edital de Chamamento n.º 07/2015 para a execução de Servi-
ços Socioassistenciais e/ou Complementares no Município de Campinas , deverão ser 
depositados na conta bancária abaixo descrita: 

 Nome do Banco (instituição financeira pública): __________________ 
 Agência: _________________________ 
 Conta Corrente: ___________________ 

 Outrossim,  DECLARO , sob as penas da lei, que a movimentação bancária das des-
pesas do Termo de Convênio, será realizada na referida conta.

 Campinas, ____ de _____________de 2015.

_______________________________
 (assinatura do representante legal)

 MODELO D 
 
 PAPEL TIMBRADO 

 NOME DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 D E C L A R A Ç Ã O 

 Eu, (nome completo do representante legal da entidade ou organização de assistência so-
cial), abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 
nº_____________________, na qualidade de representante legal do/a (nome da entidade ou 
organização de assistência social), inscrita no CNPJ sob nº...................................,  DECLA-
RO , sob as penas da lei, e para fi ns do Edital de Chamamento n.º 07/2015 para a execu-
ção de Serviços Socioassistenciais e/ou Complementares no Município de Campinas, com 
recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS,  que os recolhimentos dos 
encargos trabalhistas da entidade ,  são mantidos em regularidade, em especial quando 
aplicada verba pública para as despesas com pessoal. 

 Campinas, ____ de ____________ de 2015.

_______________________________
 (assinatura do representante legal)

 MODELO E 

 PAPEL TIMBRADO 

 NOME DA ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 T E R M O D E R E S P O N S A B I L I D A D E 

 Eu, (nome completo do representante legal da entidade ou organização de assistência 
social),abaixo assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 
nº____________________, na qualidade de representante legal do/a (nome da entidade ou 
organização de assistência social), inscrita no CNPJ sob nº...................................,  me res-
ponsabilizo civil e criminalmente pelo conteúdo e registro das informações prestadas 
no Sistema Informatizado de Prestação de Contas - PDC, através do usuário, login e 
senha a mim concedidos, bem como pela veracidade dos documentos apresentados nas 
despesas realizadas com recursos públicos, assim como as da contrapartida. 

 Campinas, ____ de ______________ de 2015.

 _______________________________
 (assinatura do representante legal)
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 

 SECRETARIA DE CULTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE 
ESTUDO DE TOMBAMENTO 

 
  A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
ordinária do dia 10 de dezembro de 2015, Ata 451, decidiu pelo  Arquivamento de 
Processo de Estudo de Tombamento  (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) abaixo 
discriminado(s). 

BENS   Processo 
 
“Imóveis à: Rua 11 de agosto, 423 – Qt. 106 – lote 13; Rua 
11 de agosto, 443/445 – Qt. 106 – lote 14/15; Rua 11 de 
agosto 451 esquina Rua Barreto Leme, 300 – Qt. 106 – lote 
16; Av. Andrade Neves, 620 – Qt. 110 – lote 18”. 
 

 
008/14 

 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE CULTURA EM 18/12/2015 

  
 Protocolado nº 15/10/2476 PG
 Interessada: Secretaria Municipal de Cultura

 Despacho:

 À vista da solicitação de fl . 777, das informações precedentes, bem como dos pare-
ceres de fl s. 778 a 781/vº e 782 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a 
necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

 1. A devolução das garantias contratuais prestadas em dinheiro pelas empresas Val-
demar dos Reis Barros, no valor de R$ 7.420,00 (sete mil, quatrocentos e vinte reais), 
documento acostado às fl s. 718 a 719, referente ao Termo de Contrato nº 042/2015 (fl s. 
651 a 659) e Adriana Bastos Samara, no valor de R$ 2.819,50 (dois mil, oitocentos e 
dezenove reais e cinquenta centavos), documento acostado às fl s. 727 a 728, referente 
ao Termo de Contrato nº 038/2015 (fl s. 691 a 699), que têm por objeto a prestação 
de serviços de infraestrutura para a realização do Carnaval 2015, a serem corrigidas 
monetariamente, nos termos do artigo 56, §4º da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista 
que às fl s. 720 e 729 esta Secretaria declarou que as empresas contratadas cumpriram 
a contento todas as obrigações estabelecidas naqueles contratos.

 2. À Secretaria de Finanças para providências, inclusive, certifi car as empresas para 
a retirada das garantias em questão, através de representantes legais, devidamente 
credenciados, que deverão apresentar os comprovantes originais dos recolhimentos/
depósitos.

 3. Publique-se. 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE ESTUDO DE TOMBA-
MENTO 

 
  A Secretaria Municipal de Cultura através da Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
ordinária do dia 10 de dezembro de 2015, Ata 451,  decidiu pela abertura do Proces-
so de Estudo de Tombamento  do(s) bem(ens) abaixo discriminado(s). Informamos 
que o(s) bem(ens) em questão passa(m) a ser objeto das sanções e benefícios previstos 
pela Lei Municipal nº 5585 de 17 de dezembro de 1987; como consequência, qual-
quer intervenção no(s) local(ais)  deverá ser precedida de autorização do CONDE-
PACC.  Informamos ainda, que conforme o Decreto nº 9585/88, artigos 11, 12 e 13 
o (s) interessado (s) poderá (ão) apresentar recurso com relação ao tombamento nos 
termos deste Decreto no prazo de 15 dias.

 
BENS   Processo 
 
“Imóvel à Rua 11 de agosto, 423” – Qt. 106 – lote 13 
 

 
008/15 

 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE ESTUDO DE TOMBA-
MENTO 

 
  A Secretaria Municipal de Cultura através da Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
ordinária do dia 10 de dezembro de 2015, Ata 451,  decidiu pela abertura do Proces-
so de Estudo de Tombamento  do(s) bem(ens) abaixo discriminado(s). Informamos 
que o(s) bem(ens) em questão passa(m) a ser objeto das sanções e benefícios previstos 
pela Lei Municipal nº 5585 de 17 de dezembro de 1987; como consequência, qual-
quer intervenção no(s) local(ais)  deverá ser precedida de autorização do CONDE-
PACC.  Informamos ainda, que conforme o Decreto nº 9585/88, artigos 11, 12 e 13 
o (s) interessado (s) poderá (ão) apresentar recurso com relação ao tombamento nos 
termos deste Decreto no prazo de 15 dias.

 
BENS   Processo 
 
“Imóvel à Rua 11 de agosto, 443/445” – Qt. 106 – lote 
14/15. 
 

 
09/15 

 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 
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 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE ESTUDO DE TOMBA-
MENTO 

 
  A Secretaria Municipal de Cultura através da Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
ordinária do dia 10 de dezembro de 2015, Ata 451,  decidiu pela abertura do Proces-
so de Estudo de Tombamento  do(s) bem(ens) abaixo discriminado(s). Informamos 
que o(s) bem(ens) em questão passa(m) a ser objeto das sanções e benefícios previstos 
pela Lei Municipal nº 5585 de 17 de dezembro de 1987; como conseqüência, qual-
quer intervenção no(s) local(ais)  deverá ser precedida de autorização do CONDE-
PACC.  Informamos ainda, que conforme o Decreto nº 9585/88, artigos 11, 12 e 13 
o (s) interessado (s) poderá (ão) apresentar recurso com relação ao tombamento nos 
termos deste Decreto no prazo de 15 dias.

BENS   Processo 
 
“Imóvel à Rua 11 de agosto, 451, esquina Rua Barreto 
Leme, 300” – Qt. 106 – lote 16. 
 

 
10/15 

 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE ESTUDO DE TOMBA-
MENTO 

 
  A Secretaria Municipal de Cultura através da Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
ordinária do dia 10 de dezembro de 2015, Ata 451,  decidiu pela abertura do Proces-
so de Estudo de Tombamento  do(s) bem(ens) abaixo discriminado(s). Informamos 
que o(s) bem(ens) em questão passa(m) a ser objeto das sanções e benefícios previstos 
pela Lei Municipal nº 5585 de 17 de dezembro de 1987; como conseqüência, qual-
quer intervenção no(s) local(ais)  deverá ser precedida de autorização do CONDE-
PACC.  Informamos ainda, que conforme o Decreto nº 9585/88, artigos 11, 12 e 13 
o (s) interessado (s) poderá (ão) apresentar recurso com relação ao tombamento nos 
termos deste Decreto no prazo de 15 dias. 

 
BENS   Processo 
 
“Imóvel à Avenida Andrade Neves, 620” – QT. 110 – Lote 18 
 

 
11/15 

 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE 
ESTUDO DE TOMBAMENTO 

 
  A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
ordinária do dia 10 de dezembro de 2015, Ata 451, decidiu pelo  Arquivamento de 
Processo de Estudo de Tombamento  (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) abaixo 
discriminado(s). 

 
BENS   Processo 
 
“Imóvel à Avenida Andrade Neves, 620” – QT. 110 – Lote 18 
 

 
11/15 

 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 RESOLUÇÃO N° 144/2015 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
Claudiney Rodrigues Carrasco, Secretário Municipal de Cultura, no uso de  suas atri-
buições legais, conforme artigo 10 da Lei Municipal 5885 de 17  de dezembro 1987 e 
Decreto Municipal 9585 de 11 de Agosto de 1988,  baseando-se em decisão do Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Cultural de  Campinas, Condepacc, do qual é presidente, 
conforme ata nº 499 de 19 de  novembro de 2015, RESOLVE:

  Art 1° Ficam tombados 28 imóveis do  "Inventário do Centro Histórico - 1872/1929" 
distribuídos nos processos  nºs 17,18, 20, 21, 22, 24, 27, 31, 34 e 35 de 2008, exem-
plares  testemunhos do processo de inversão do capital agroexportador cafeeiro  para 
o capital industrial em Campinas, elencados a seguir:

 1)   Processo 17/08- Rua Regente Feijó nº 824, Qt.1057, lote 20;

  2)   Processo 18/08- Rua 13 de Maio nº 60,esquina com Rua Costa Aguiar nº 23/27, 
Qt. 1029, lote 02;

  3)   Processo 18/08- Rua 13 de Maio nº 69/73, Qt. 697, lote 11;

  4)   Processo 18/08- Rua 13 de Maio nº 87/95/101/105/111 esquina com Rua 11de 
Agosto, nº 54, Qt. 1026, lote 03;

  5)   Processo 18/08- Rua 13 de Maio nº 115/117, Qt. 1026, lote 04;

  6)   Processo 18/08- Rua 13 de Maio nº 123/127, Qt. 1026, lote 05;

  7)   Processo 18/08- Rua 13 de Maio nº 129/133/135, Qt. 1026, lote 06;

  8)   Processo 18/08- Rua 13 de Maio nº 139/143/147/149/155, Qt. 1026, lote 07;

  9)   Processo 18/08- Rua 13 de Maio nº 270/274 esquina com Rua Visconde do Rio 
Branco nº 302/306/308/310, Qt. 1021, lote 28;

  10)   Processo 18/08- Rua 13 de Maio nº 721, Qt. 1011, lote 07;

  11)   Processo 18/08- Rua Costa Aguiar nº 83/87, Qt. 1025, lote 13;

  12)   Processo 20/08- Rua Barão de Jaguara nº 1148, Qt. 13, lote 24;

  13)   Processo 20/08- Rua Barão de Jaguara nº 1172 com fundos para a Rua Dr. 
Quirino nº 1231, Qt. 13, lote 28;

  14)   Processo 20/08- Rua Barão de Jaguara nº 1214/1224, Qt. 13, lote 21;

  15)   Processo 20/08- Avenida Campos Salles nº 946/954, Qt. 1010, lote 28;

  16)   Processo 20/08- Rua General Osório nº 1051, Qt. 71, lote 12;

  17)   Processo 21/08- Avenida Campos Salles nº 778/784/786/798/806/810 esquina 
com Rua José Paulino nº 1064/1068, Qt. 1014, lote 01;

  18)   Processo 22/08- Avenida Campos Salles nº 402 esquina com Rua Visconde do 
Rio Branco nº 400/412, Qt. 1022, lote 09;

  19)   Processo 22/08- Rua General Osório nº 490, Qt. 20, lote 03;

  20)   Processo 22/08- Rua Saldanha Marinho nº 315/321 esquina com Avenida 
Campos Salles nº 290, Qt. 1026, lote 13;

  21)   Processo 24/08- Avenida Andrade Neves nº 214, Qt 105, lote 01;

  22)   Processo 27/08- Rua Dr. Quirino nº 1416/1420, Qt. 93, lote 10;

  23)   Processo 31/08- Avenida Andrade Neves nº 589, Qt. 56, lote 03;

  24)   Processo 31/08- Rua Dr. Mascarenhas nº 249, Qt. 111, lote 01;

  25)   Processo 34/08- Rua Lusitana nº 1733, Qt. 232, lote 08;

  26)   Processo 34/08- Rua Lusitana nº 1741, Qt. 232, lote 09;

  27)   Processo 34/08- Rua Lusitana nº 1747, Qt. 232, lote 10;

  28)   Processo 35/08- Avenida Orosimbo Maia nº 75 esquina com Rua José Paulino 
nº 1698, Qt. 253, lote 41.

    Art 2°As áreas envoltórias dos 28 bens tombados no artigo 1° desta  resolução, con-
forme preveem os artigos 21,22 e 23 da Lei Municipal n°  5885, de 17 de dezembro de 
1.987, fi cam delimitadas e regulamentadas  como segue:

  I- As áreas envoltórias dos 26 imóveis listados a  seguir fi cam delimitadas ao próprio 
lote onde qualquer intervenção  deverá ter seu projeto previamente analisado e apro-
vado pelo Condepacc:

 1) Rua Regente Feijó nº 824, Qt.1057, lote 20;

  2) Rua 13 de Maio nº 60 ,esquina com Rua Costa Aguiar nº 23/27, Qt. 1029, lote 
02;

  3) Rua 13 de Maio nº 69/73, Qt. 697, lote 11;

  4) Rua 13 de Maio nº 87/95/101/105/111 esquina com Rua 11de Agosto, nº 54, Qt. 
1026, lote 03;

  5) Rua 13 de Maio nº 115/117, Qt. 1026, lote 04;

  6) Rua 13 de Maio nº 123/127, Qt. 1026, lote 05;

  7) Rua 13 de Maio nº 129/133/135, Qt. 1026, lote 06;

  8) Rua 13 de Maio nº 139/143/147/149/155, Qt. 1026, lote 07;

  9) Rua 13 de Maio nº 270/274 esquina com Rua Visconde do Rio Branco nº 
302/306/308/310, Qt. 1021, lote 28;

  10) Rua 13 de Maio nº 721, Qt. 1011, lote 07;

  11) Rua Costa Aguiar nº 83/87, Qt. 1025, lote 13;

  12) Rua Barão de Jaguara nº 1148, Qt. 13, lote 24;

  13) Rua Barão de Jaguara nº 1172 com fundos para a Rua Dr. Quirino nº 1231, 
Qt. 13, lote 28;

  14) Rua Barão de Jaguara nº 1214/1224, Qt. 13, lote 21;

  15) Avenida Campos Salles nº 946/954, Qt. 1010, lote 28;

  16) Rua General Osório nº 1051, Qt. 71, lote 12;

  17) Avenida Campos Salles nº 778/784/786/798/806/810 esquina com Rua José 
Paulino nº 1064/1068, Qt. 1014, lote 01;

  18) Rua General Osório nº 490, Qt. 20, lote 03;
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  19) Rua Saldanha Marinho nº 315/321 esquina com Avenida Campos Salles nº 
290, Qt. 1026, lote 13;

  20) Avenida Andrade Neves nº 214, Qt 105, lote 01;

  21) Rua Dr. Quirino nº 1416/1420, Qt. 93, lote 10;

  22) Rua Dr. Mascarenhas nº 249, Qt. 111, lote 01;

  23) Rua Lusitana nº 1733, Qt. 232, lote 08;

  24) Rua Lusitana nº 1741, Qt. 232, lote 09;

  25) Rua Lusitana nº 1747, Qt. 232, lote 10;

  26) Avenida Orosimbo Maia nº 75 esquina com Rua José Paulino nº 1698, Qt. 
253, lote 41.

   II- As áreas envoltórias dos dois imóveis tombados listados a seguir fi cam delimita-
das e regulamentadas como segue:

 01) Avenida Campos Salles nº 402 esquina com Rua Visconde do Rio Branco nº 
400/412, Qt. 1022, lote 09 :  as  novas edifi cações que ocorrerem nos lotes 10, 11 e 37 
do quarteirão  1022 deverão obedecer ao gabarito de altura de Térreo + 1 pavimento  
desde que a altura seja menor ou igual a 11,00 metros.

 02) Avenida Andrade Neves nº 589, Qt. 56, lote 03 :  faixa de 10,00 metros de largura 
medida a partir dos limites do lote 03 do bem tombado no quarteirão 56.
   Parágrafo único - Qualquer intervenção nas áreas envoltórias  delimitadas dos dois 
bens tombados no artigo 1º desta resolução deverá  ter seu projeto previamente anali-
sado e aprovado pelo Condepacc.

   Art 3ºFica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a  inscrever 
no livro tombo competente os imóveis tombados por esta  resolução.

  Art 4°Faz parte desta Resolução os mapas de identifi cação dos bens tombados e de 
suas áreas envoltórias. 
  Art 5°Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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 Campinas, 17 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE 
ESTUDO DE TOMBAMENTO 

 
A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
extraordinária do dia 19 de novembro de 2015, Ata 449, decidiu pelo  Arquivamen-
to de Processo de Estudo de Tombamento  (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) 
abaixo discriminado(s).
 
BENS   Processo 
 
“Imóvel da Rua Ferreira Penteado, n°s 720/728/730” - Qt. 1056 – lote 1. 
 

 
012/08 

 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE 
ESTUDO DE TOMBAMENTO 

 
  A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
extraordinária do dia 19 de novembro de 2015, Ata 449, decidiu pelo  Arquivamen-
to de Processo de Estudo de Tombamento  (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) 
abaixo discriminado(s).
 
BENS   Processo 
 
“Imóveis das Ruas Cônego Cipião e Regente Feijó” - Rua Cônego Cipião, 
382 – Qt. 1093 – lote 36; Rua Cônego Cipião, 405 – Qt. 1069 – lote 11; Rua 
Cônego Cipião, 450 – Qt. 1092 – lote 2; Rua Regente Feijó, 657, esquina Rua 
Cônego Cipião, 418 – Qt. 1093 – lote 1. 
 

 
013/08 

 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 
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 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE 
ESTUDO DE TOMBAMENTO  

  A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
extraordinária do dia 19 de novembro de 2015, Ata 449, decidiu pelo  Arquivamen-
to de Processo de Estudo de Tombamento  (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) 
abaixo discriminado(s).
 
BENS   Processo 
 
“Mercado Campineiro” - Rua Barão de Jaguara, 988 – Qt. 1039 – lote 14.  
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 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE 
ESTUDO DE TOMBAMENTO  

  A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
extraordinária do dia 19 de novembro de 2015, Ata 449, decidiu pelo  Arquivamen-
to de Processo de Estudo de Tombamento  (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) 
abaixo discriminado(s).

BENS   Processo 
 
“Imóveis da Rua do Rocio e entorno” – Rua Bernardino de Campos, 358 
Qt. 94 – lote 32; Rua Bernardino de Campos, 360 – Qt. 94 – lote 31; Rua 
General Osório, 321 – Qt. 63 – lote 2; Rua General Osório, 353 – Qt. 94 – lote 
26; Rua do Rocio, 4 – Qt. 94 – lote 25; Rua do Rocio, 6 – Qt. 94 – lote 37; Rua 
do Rocio, 12 – Qt. 94 – lote 36; Rua do Rocio, 14 – Qt. 94 – lote 35; Rua do 
Rocio, 7 – Qt. 63 – lote 3; Rua do Rocio, 13 – Qt. 63 – lote 4; Rua do Rocio, 
15 – Qt. 63 – lote 5; Rua do Rocio, 21 – Qt. 63 – lote 6; Rua do Rocio, 23 – Qt. 
63 - lote 7; Rua do Rocio, 31 – Qt. 63 – lote 8; Rua do Rocio, 33 – Qt. 63 – lote 
9; Rua do Rocio, 39 – Qt. 63 – lote 10; Rua do Rocio, 41 – Qt. 63 – lote 11; 
Rua do Rocio, 49 - Qt. 63 - lote 12; Rua do Rocio, 51 – Qt. 63 – lote 13.  
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 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE 
ESTUDO DE TOMBAMENTO 

 
A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
extraordinária do dia 19 de novembro de 2015, Ata 449, decidiu pelo  Arquivamen-
to de Processo de Estudo de Tombamento  (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) 
abaixo discriminado(s). 

BENS   Processo 
 
“Edifícios situados no Largo das Andorinhas” – Largo das Andorinhas, 
3/7/11 - Qt. 92 – lote 15; Largo das Andorinhas, 15/19 – Qt. 92 – lote 16; Largo 
das Andorinhas, 25 – Qt. 92 – lote 17; Largo das Andorinhas, 41 – Qt. 91 – 
lote 4/5.  
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 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE 
ESTUDO DE TOMBAMENTO 

 
  A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
extraordinária do dia 19 de novembro de 2015, Ata 449, decidiu pelo  Arquivamen-
to de Processo de Estudo de Tombamento  (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) 
abaixo discriminado(s).

BENS   Processo 
 
“Imóveis da Rua Dr. Ricardo e entorno” – Rua Barão de Parnaíba, 161 e 
Dr. Ricardo, 168, Qt. 27, lote 7; Rua Barão de Parnaíba, 221 – Qt. 27 – lote 
32; Rua Barão de Parnaíba, 269 – Qt. 28 – lote 10; Rua Barão de Parnaíba, 
489 – Qt. 55 – lote 25; Rua Dr. Ricardo, 362/366 – Qt. 29 – lote 1/2; Rua Dr. 
Ricardo, 468, esquina Rua Dr. Rua Mascarenhas, 173 – Qt. 55 – lote 20; Rua 
Dr. Ricardo, 469 – Qt. 31 – lote 1; Rua Dr. Ricardo, 490 – Qd. 55 – lote 16; 
Rua Dr. Ricardo, 496/506 – Qt. 55 – lote 15/14; Rua Dr. Ricardo, 508/516 – 
Qt. 55 – lote 13/12; Rua Dr. Ricardo, 522 – Qt. 55 – lote 11; Rua Sebastião de 
Souza, 36 – Qt. 29 – lote 34; Rua Sebastião de Souza, 44 – Qt. 29 – lote 33; 
Rua Sebastião de Souza, 73 – Qt. 30 – lote 5.  
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 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE 
ESTUDO DE TOMBAMENTO  

  A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do Condepacc, no uso de 
suas atribuições legais,  notifica  a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
Condepacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua sessão 
extraordinária do dia 19 de novembro de 2015, Ata 449, decidiu pelo  Arquivamen-
to de Processo de Estudo de Tombamento  (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) 
abaixo discriminado(s).
 
BENS   Processo 
 
“Imóveis da Av. Francisco Glicério e R. Sacramento” – Av. Francisco 
Glicério, 1681 – Qt. 229 – lote 9; Rua Sacramento, 355 – Qt. 230 – lote 24; 
Rua Sacramento, 363/367 – Qt. 230 – lote 23; Rua Sacramento, 385/389 – Qt. 
230 – lote 22/21; Rua Sacramento, 399/407 – Qt. 230 – lote 20/19; Rua 
Sacramento, 447 -Qt. 230 – lote 17.  
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 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - ATA 449  
Aos 19 dias do mês de novembro de 2015, com início às 10h00m, realiza-se no Es-
tação Cultura, Sala 07, Centro, a quadringentésima quadragésima nona reunião do 
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - Condepacc, sob a presi-
dência de Daisy Serra Ribeiro e com a presença dos seguintes conselheiros: Mariana 
Augusta Pereira dos Santos, suplente do Gabinete do Prefeito - Rogério da Silva, 
suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo - Cláudio Natal Orlandi, titular da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura - Monna Hamss Taha, suplente da Secretaria 
Municipal de Planejamento - Paola Bassoli Costa, suplente da Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos - Maria Eugênia Mobrice, suplente da Secretaria Municipal do 
Verde e Desenvolvimento Sustentável - Ana Paula Corrêa Jannuzzi, suplente da Secre-
taria Municipal de Serviços Públicos - Antonio Henrique Felice Anunziata, suplente 
da Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural - CSPC - Nelson Ribeiro Machado, 
titular de Museologia - Marcelo Alexandre Juliano, Douglas Ellwanger, titular e pri-
meiro suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB - Jamil Cury Sawaya, titular 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCC - Antônio Euler Lopes Ca-
margo, suplente do Centro de Ciências, Letras e Artes - Sérgio Galvão Caponi, titular 
da Academia Campineira de Letras e Artes - Regina Márcia Moura Tavares, titular 
da Academia Campinense de Letras - Milton Bridi, titular da Associação Campineira 
de Imprensa - Welton Nahas Cury, suplente da Habicamp - Associação Regional da 
Habitação - Edinelson Brizotti, titular do Conselho Regional de Corretores de Imó-
veis - CRECI - Roberto Baldin Simionatto, titular da Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Campinas - AEAC - Olga R. De Moraes von Simson, titular do Instituto 
Histórico, Geográfi co e Genealógico de Campinas - IHGGC - Mário Coelho de Souza 
Gravem Borges, suplente do Conselho Municipal de Cultura - Carlos Eduardo Fer-
reira de Castro, titular do Instituto Agronomico de Campinas - IAC. A conselheira e 
coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro cumprimenta desejando a todos bom dia. 
Explica que a primeira chamada para a reunião foi às 9h30m, sendo que agora, às 10h, 
está sendo realizada a segunda chamada como estipulado em reunião anterior. Justifi ca 
a ausência do presidente Claudiney Carrasco e do vice-presidente Herberto Guimarães 
que não puderam comparecer à reunião, assim como dos conselheiros Adriana Scolfa-
ro e Luiz Guilherme Weiss Franco Campos. Convida o conselheiro Nelson Machado 
para compor a mesa. Prossegue explicando que por ser uma reunião extraordinária a 
discussão se aterá à ordem do dia e apreciação das atas que precisam de aprovação 
para a publicação. A conselheira Regina Márcia Moura Tavares e o conselheiro Rober-
to Simionatto se atrasarão um pouco por terem ido ao 
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  Planetário para a reunião e estão vindo para a Estação. Relembra a todos o que já foi 
estipulado em reunião passada de que uma vez iniciada a apresentação de um trabalho, 
o conselheiro que chegar atrasado, não poderá opinar e se manifestar naquele item e, 
em tendo outros itens para discussão, poderá participar normalmente. Com a concor-
dância de todos, por ter havido uma justifi cativa no início da reunião e antes do início 
da apresentação haverá a exceção hoje para a conselheira Regina Márcia e o con-
selheiro Roberto Simionatto. Os demais Conselheiros que chegarem atrasados, não 
poderão deliberar e nem se manifestar quanto ao que foi apresentado.  ORDEM DO 
DIA:   a - Estudo de Tombamento de Imóveis do Inventário do Centro Histórico 
(1872-1929)  - Estudo e apresentação pela equipe técnica da CSPC: Fabíola Rodrigues, 
Henrique Anunziata, Sandra Maria Geraldi Milne-Watson. A conselheira Daisy Serra 
Ribeiro expõe que este estudo de tombamento, que é o inventário feito em 2008, há 
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muito tem preocupado a equipe técnica da CSPC por ser de grande complexidade. O 
inventário trata de imóveis do Centro Histórico e do Centro Histórico Expandido. Para 
esta apresentação os imóveis foram visitados e fotografados, arquivos consultados, 
muitas pesquisas foram feitas para então se começar uma triagem que vem sendo 
feita ao longo destes anos. Dos aproximadamente 700 bens alguns realmente são bem 
específi cos, com representatividade bem delimitada para o tombamento e que marcam 
a transição da cultura do café para a questão industrial, fi nal do Império e o começo 
da República. Os critérios adotados foram efetivamente com relação à representativi-
dade deste período. A discussão vai além do tombamento. A Lei de Transferência de 
Potencial Construtivo é uma ferramenta que os proprietários de bens tombados têm 
hoje, assim como a isenção de IPTU. Pede a todos a máxima atenção na apresentação 
deste trabalho. Este projeto começou com a FAPESP, a professora Silvana Rubino e a 
então técnica da CSPC Rita Francisco. Depois do levantamento inicial e da abertura 
de estudo em 2008, novos estudos com relação a estes bens começaram a ser feitos 
pela Fabíola, Henrique e Sandra, todos com larga experiência. Eles se basearam em 
algumas fontes como o Arquivo Municipal onde foram levantados 6868 imóveis, no 
estudo de campo foram visitados 1240 imóveis, foram selecionados 711 e, voltaram 
novamente a campo, com novas pesquisas nos Arquivos da Câmara, Centro de Me-
mória e Arquivo Municipal. Muitas fotos foram tiradas. Foram selecionados destes 
levantamentos 112 imóveis. A apresentação que será feita demorará aproximadamente 
de 45 minutos à uma hora. Solicita que os questionamentos sejam anotados para a 
discussão apenas no fi nal da apresentação. Passa a palavra para a técnica da CSPC 
Fabíola Rodrigues para a apresentação que começa com a citação de Ítalo Calvino: 
"Inutilmente (...) tentarei descrever a cidade de Zaíra dos altos bastiões. Poderia falar 
de quantos degraus são feitas as ruas em forma de escada, da circunferência dos arcos 
dos pórticos, de quais lâminas de zinco são recobertos os tetos; mas sei que seria o 
mesmo que não dizer nada. A cidade não é feita disso, mas das relações entre as medi-
das de seu espaço e os acontecimentos do passado (...) A cidade se embebe como uma 
esponja dessa onda que refl ui das recordações e se dilata. Uma descrição de 
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  Zaíra como é atualmente deveria conter todo o passado de Zaíra. Mas a cidade não 
conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, escrito nos ângulos das 
ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos pára-raios, 
nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, 
esfoladuras" (CALVINO, Ítalo. As Cidades Invisíveis. SP: Companhia das Letras, 
1999, s/p). I - O Inventário do Centro Histórico (1872-1929) - Breve Caracteriza-
ção: O inventário do Centro Histórico (1872-1929) se constituiu como o primeiro 
projeto desenvolvido pela CSPC/SMC em parceria com o Departamento de História, 
da UNICAMP, no âmbito do Programa Políticas Públicas, fi nanciado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). O aludido projeto foi co-
ordenado pela Profa. Dra. Silvana Rubino (UNICAMP) e foi desenvolvido com o 
apoio da equipe técnica da CSPC, sob coordenação da Dra. Daisy Serra Ribeiro, du-
rante os anos de 2005 a 2008. A exaustiva pesquisa realizada naquela altura não só 
constituiu a primeira iniciativa sistemática de inventariar uma determinada região de 
Campinas (Centro Histórico Expandido) numa perspectiva temporal bastante defi nida 
(1872-1929) como ensejou, nesse mesmo ano de 2008, a abertura de 30 processos de 
estudo de tombamento, totalizando 198 imóveis. Esse conjunto de bens - conformado 
em 30 processos e perfazendo 198 imóveis - foi objeto de minuciosa pesquisa, tanto 
de campo quanto documental.  Para efeitos da instrução do estudo de tombamento 
que aqui apresentamos - referente apenas aos bens ainda em estudo de tombamento 
advindos do Inventário - analisamos 112 imóveis distribuídos em 17 processos. Deli-
mitação temporal: 1872-1929. 1872: data da chegada da ferrovia à Campinas;  1892 : 
ano do primeiro registro encontrado no acervo histórico do Arquivo municipal de 
Campinas;  1929 : levantamento da planta cadastral do perímetro urbano do município 
de Campinas pelo engenheiro Jorge Macedo Vieira, serviço contratado pelo prefeito 
Orosimbo Maia. Vieira foi responsável também, a partir desse levantamento cadastral, 
pelo reemplacamento da cidade, adotando o sistema de numeração por metro linear. 
Sobre essa base de dados Prestes Maia desenvolveu seus estudos para seus projetos 
de urbanismo que propiciaram de um lado, a expansão dessa mancha urbana e, de 
outro, a completa remodelação do centro da cidade. Delimitação espacial: Perímetro 
delimitado por: Avenida Aquidaban, Rua Irmã Serafi na, Avenida Anchieta, Rua Gui-
lherme da Silva, Avenida Júlio de Mesquita, Rua Olavo Bilac, Rua Carlos Guimarães, 
Avenida Orozimbo Maia, Rua Jorge Krug, Avenida Barão de Itapura, Rua Dr. Ricardo, 
Rua Lidgerwood. Síntese dos Resultados: Documentos levantados no Arquivo Muni-
cipal: 6.878; Imóveis pré-selecionados para estudos de campo: 1.240; Imóveis pré-
-inventariados em campo: 711; Imóveis selecionados para o inventário: 198; Imóveis 
atualmente em estudo de tombamento:112. O "estado da arte" da política patrimonial 
em Campinas demonstra que desde a formação do Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural de Campinas - CONDEPACC entre os anos de 1988 a 2015 foram analisados 
1447 imóveis, sendo destes 806 tombados, 520 permanecem em estudo de tombamen-
to, 01 Processo de Estudo de Tombamento de um imóvel cancelado e 120 arquivados. 
Ao avaliarmos somente o ano de 2008, 118 edifi cações estão 
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  inseridas em estudo de tombamento, 37 foram tombadas e 57 arquivadas, totalizan-
do 212 imóveis. Filtrando em nível pormenorizado citamos que deste total de bens 
(arquivado/estudo/tombado dos 212 imóveis), no ano citado de 2008, 78,8% (167 
imóveis) são de tipologia residências. Os demais estudos estão inseridos na seguin-
te classifi cação: 06 ambientais, 36 não residenciais (comércio/indústria entre outras 
especifi cações), 01 obra de arte, 01 cemitério, e 01 registro (Patrimônio Imaterial). 
Do total de 118 bens em estudo de tombamento, no ano de 2008, 77% (91 imóveis) 
são residências, mantendo a atual condição de 91 imóveis em estudo de tombamento, 
56 arquivados e 20 tombados. No geral de 167 imóveis cuja tipologia é residência, 
estas se classifi cam por 105 somente residências, 01 chácara, 20 residência/operária 
e 41 residência/comércio. II - O estudo de tombamento dos imóveis do Inventário 
do Centro Histórico (1872-1929). No que se diz a respeito do Inventário do Centro 
Histórico Expandido totalizou-se 198 imóveis, dentre eles a composição fi cou assim 
constituída: 29 bens tombados, 57 arquivados e 112 em estudo.  Pressupostos des-
se estudo de tombamento : Na seleção dos imóveis propostos para tombamento, no 
âmbito do recorte espaço-temporal dado pelo inventário, buscou-se ampliar a repre-
sentatividade dos bens a serem patrimonializados, incluindo-se exemplares diversos 
do período oitocentista cafeeiro, enfatizando-se, especialmente, edifícios de uso misto 
(residencial e comercial, por exemplo) e priorizando os testemunhos do processo de 
inversão do capital cafeeiro para o capital industrial. Esse deslocamento - assentado 
na percepção de que a arquitetura residencial oitocentista e cafeeira já está sufi ciente-
mente representada no rol de bens tombados por este Colegiado - permitiu iluminar os 
testemunhos do processo de industrialização em Campinas, na perspectiva de fornecer 
os marcadores do processo de modernização que foi tão defi nidor para a identidade 
urbana da cidade no século XX. Nesse diapasão, importa ressaltar que os imóveis 
atualmente em estudo de tombamento - 112 imóveis distribuídos em 17 processos 

- advindos do inventário, foram tratados, para efeitos da análise empreendida, como 
uma totalidade, ou seja, a seleção dos bens recomendados para tombamento não se fez 
no interior de cada processo, mas, sim, de modo global, no entendimento de que todos 
os imóveis inventariados no perímetro e na temporalidade propostos pelo Inventário 
do Centro Histórico deveriam ser tratados como potenciais marcadores do espaço-
-tempo da passagem do capital agroexportador cafeeiro para a o capital industrial. 
Igualmente, buscou-se, sempre que possível, evitar a indicação para preservação de 
imóveis isolados, priorizando-se, em sentido contrário, os conjuntos que pudessem 
iluminar as condições materiais do desenvolvimento social, econômico, cultural e po-
lítico de Campinas entre o fi nal do século XIX e o início do século XX, permitindo 
uma melhor inteligibilidade das transformações urbanas experimentadas pela cidade 
nesse momento de seu desenvolvimento. A inauguração da estrada de ferro, a mo-
dernidade da locomotiva, a novidade da fotografi a e as infl uências do urbanismo na 
transformação da paisagem urbana expressam uma sociedade desejosa de modernida-
de, cujas aquisições técnicas e simbólicas - ainda que acessíveis a poucos - só foram 
possíveis graças à 
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  acumulação capitalista e à sofi sticada infraestrutura urbana requerida pelo café. A 
transformação do complexo cafeeiro no pós-1930, com o desdobramento, diversifi ca-
ção dos capitais e ampliação da acumulação capitalista propiciou a Campinas as con-
dições necessárias para a consolidação e expansão de um processo de industrialização 
já em curso desde meados do século XIX. Esse processo de industrialização ampliada 
exigiu de Campinas a complexifi cação de sua estrutura urbana, no sentido de otimizar 
o desenho urbano, as formas de uso e ocupação do solo e a hierarquização do sistema 
viário visando melhores condições de reprodução do capital. Nesse sentido, o "Plano 
de Melhoramentos Urbanos de Campinas", idealizado pelo urbanista Prestes Maia, 
em 1934, e implementado ao longo das quatro décadas subsequentes, revelou-se a es-
pinha dorsal de um programa de urbanização inspirado no funcionalismo americano, 
tendo por premissa à necessidade de se organizar o espaço urbano de uma perspectiva 
que favorecesse as economias de aglomeração, sobremaneira as demandas das plan-
tas industriais que requeriam sistema viário efi ciente, serviços urbanos diversos e, 
especialmente, proximidade da força de trabalho.  Metodologia de trabalho:  Para a 
consecução do trabalho de seleção dos bens passíveis de patrimonialização no rol dos 
bens em estudo de tombamento, oportunizados pelo inventário do Centro Histórico, 
procedemos às seguintes etapas de pesquisa e triagem: Identifi cação visual e registro 
fotográfi co dos 112 imóveis em estudo de tombamento; Triagem daqueles que, pela 
identifi cação visual, encontrava-se em estado de conservação mínimo para mantê-
-los na listagem, totalizando 73 imóveis. Levantamento documental dos imóveis pré-
-selecionados na etapa anterior, buscando-se documentação arquivística que pudesse 
circunstanciar a evolução arquitetônica desses bens. Para esse efeito, foram consulta-
dos os seguintes acervos institucionais: Arquivo Municipal, Arquivo da Câmara Mu-
nicipal, Centro de Memória (UNICAMP), Departamento de Informação, Documen-
tação e Cadastro (DIDC), da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), bem como os 
seguintes documentos: plantas, fotografi as, protocolos, requerimentos, portarias, leis, 
decretos, livro do reemplacamento, código sanitário (1896) e fi chas de "habite-se". 
Seleção fi nal dos imóveis propostos para tombamento, considerando a documentação 
levantada, estado de conservação e representatividade do período temporal proposto 
no inventário - momento da inversão do capital cafeeiro para o capital industrial, tota-
lizando 28 imóveis como conceito de conjunto, citados abaixo em seus logradouros: 
Rua Regente Feijó, n° 824; Rua 13 de Maio, n° 60, fundos com Rua Costa Aguiar, n° 
23; Rua 13 de Maio, n°s 69/73, esquina com Rua Onze de Agosto; Rua 13 de Maio, 
n°s 87/95/101/105/111, esquina com Rua Onze de Agosto, n° 54; Rua 13 de Maio, 
n°s 115/117; Rua 13 de Maio, n°s 123/127; Rua 13 de Maio, n°s 129/133/135; Rua 
13 de Maio, n°s 139/143/147/149/155, esquina com Rua Saldanha Marinho; Rua 13 
de Maio, n°s 270/274, com Rua Visconde do Rio Branco, n°s 302/306/308/310; Rua 
13 de Maio, n° 721, esquina com Rua Regente Feijó; Rua Costa Aguiar, n° 83/87; 
Rua Barão de Jaguara, n° 1148; Rua Barão de Jaguara, n° 1172, com fundos (fachada) 
para a Rua Doutor Quirino, n° 1231; Rua Barão de Jaguara, n° 1214/1224; Avenida 
Campos Sales n°s 946/954, esquina com 
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  Avenida Francisco Glicério; Avenida Campos Sales, n°s 778/784/786/798/806/810, 
esq. c Rua José Paulino, n°s 1064/1068; Avenida Campos Sales, n° 402, esquina com 
a Rua Visconde do Rio Branco, n° 400/412; Rua General Osório, n° 1051; Rua Gene-
ral Osório, n° 490; Rua Saldanha Marinho n°s 315/321, esquina com Avenida Cam-
pos Sales, n° 290; Avenida Andrade Neves, n° 214; Avenida Andrade Neves, n° 589; 
Rua Doutor Quirino, n°s 1416/1420; Rua Dr. Mascarenhas, n° 249; Rua Luzitana, n° 
1733; Rua Luzitana, n° 1741; Rua Luzitana, n° 1747; Avenida Orozimbo Maia, n° 75. 
 Abaixo citamos a Relação dos 28 Imóveis pelo número do Processo de Estudo de 
Tombamento: 1 - Processo de Estudo de Tombamento nº. 017/08 -   Imóveis do en-
torno do Palácio dos Azulejos  - Imóvel: Rua Regente Feijó, 824 - Qt. 1057 - lote 20. 
 2 - Processo de Estudo de Tombamento nº. 018/08 - Imóveis da Rua 13 de Maio e 
entorno  - Imóveis: Rua 13 de Maio, 60 e Costa Aguiar, 23/27 - Qt. 1029 - lote 2; Rua 
13 de Maio, 69/73 - Qt. 697 - lote 11; Rua 13 de Maio, 87/95/101/105/111, esquina 
Rua 11 de Agosto, 54 - Qt. 1026 - lote 3; Rua 13 de Maio, 115/117 - Qt. 1026 - lote 4; 
Rua 13 de Maio, 123/127 - Qt. 1026 - lote 5; Rua 13 de Maio, 129/133/135 - Qt. 1026 
- lote 6; Rua 13 de Maio, 139/143/147/149/155 - Qt. 1026 - lote 7; Rua 13 de Maio, 
270/274, esquina Rua Visconde do Rio Branco, 302/306/308/310 - Qt. 1021 - lote 11; 
Rua 13 de Maio, 721 - Qt. 1011 - lote 7; Rua Costa Aguiar, 83/87 - Qt. 1025 - lote 13. 
 3 - Processo de Estudo de Tombamento nº. 020/08 - Imóveis situados no entorno 
do Largo do Rosário  -Imóveis: Rua Barão de Jaguara, 1148 - Qt. 13 - lote 30; Rua 
Barão de Jaguara, 1172 e Dr. Quirino, 1231 - Qt.13 - lote 6; Rua Barão de Jaguara, 
1214/1224 - Qt. 13 - lote 22; Av. Campos Salles, 946/954 - Qt. 1010 - lote - 28; Rua 
General Osório, 1051 - Qt. 71 - lote 12.  4 - Processo de Estudo de Tombamento 
nº. 021/08 - Imóvel anexo ao Solar do Barão de Ataliba Nogueira  - Av. Campos 
Salles, 778/784/786/798/806/810, esquina com Rua José Paulino, 1064/1068 - Qt. 
1014 - lote 1.  5 - Processo de Estudo de Tombamento nº. 022/08 -Imóveis do en-
torno do Palácio da Mogiana  - Imóveis: Av. Campos Salles, 402 esq. Visconde do 
Rio Branco, 400/412 - Qt. 1022 - lote 10; Rua General Osório, 490 Qt. 20 - lote 2; Rua 
Saldanha Marinho, 315/321, esquina Campos Salles, 290 - Qt. 1026 - 14.  6 - Processo 
de Estudo de Tombamento nº. 024/08 - Imóveis da Avenida Andrade Neves:  Av. 
Andrade Neves, 214 - Qd. 105 - Lote 1.  7 -   Processo de Estudo de Tombamento nº. 
027/08 - Imóveis do entorno das Praças Bento Quirino e Antonio Pompeu:  Rua 
Dr. Quirino, 1416/1420 - Qt. 93 - lote 11.  8 - Processo de Estudo de Tombamento nº. 
031/08 -  Imóveis: Instituto Penido Burnier e edifício sito à Av. Andrade Neves, 589: 
Av. Andrade Neves, 589 - Qt. 56 - lote 3; Rua Dr. Mascarenhas, 249 - Qt.111 - lote 
1.  9 - Processo de Estudo de Tombamento nº. 034/08 - Imóveis da Rua Lusitana, 
Rua 14 de Dezembro e Rua Dona Libânia:  Rua Lusitana, 1733 - Qt. 232 - lote 8; 
Rua Lusitana, 1741 - Qt. 232 - lote 9; Rua Lusitana, 1747 - Qt. 232 - lote 9.  10 - Pro-
cesso de Estudo de Tombamento nº. 035/08 - Imóvel: Avenida Orosimbo Maia, 
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75, esquina com Rua José Paulino, 1698 - Qt. 253 - lote 41.   Os dois casos abaixo  
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 discriminados exemplificam a análise arquitetônica dos bens para a proposta de 
tombamento  :  1. Rua Barão de Jaguara, nº 27 - (atual nº 1148) -    Data do docu-
mento: 07/11/1906.  A planta arquitetônica apresenta apenas um pavimento/térreo e 
telhado com cobertura em duas águas. Técnica construtiva em alvenaria e tratado com 
bossagem ou rusticação nas fachadas. Alinhado da calçada com afastamento apenas 
nos fundos do lote. Estilo eclético com predominância do neoclássico. Compõe-se de 
elementos de ornamentação na fachada, platibanda coroada com balaustrada, portas 
em arco pleno, janelas compostas de frontão e chave, simetria na disposição das en-
vasaduras de portas e janelas.  Localização: Rua Barão de Jaguara, nº 27 - (atual nº 
1148). Data do documento: 14/02/1907.  A planta arquitetônica apresenta apenas um 
pavimento (térreo), mas com elevação de um torreão central em forma de sótão tipo 
mansarda que se eleva de cada lado do telhado que está disposto em duas águas. Esta 
estrutura está sustentada a partir de quatro colunas de ferro fundido centralizadas no 
interior da edifi cação. Ainda apresenta aberturas em arco ogival e detalhes de arrema-
te da cimalha. Técnica construtiva em alvenaria com acabamento argamassado nas 
fachadas. Alinhado na calçada com afastamento apenas de fundo do lote. Estilo ar-
quitetônico eclético com vestígios do neogótico pela presença de alguns elementos na 
sua composição arquitetônica. Apresenta planta e detalhes da arquitetura com desenho 
geométrico e forte simetria na disposição das envasaduras de portas e janelas. Com-
põe-se de platibanda com cimalha ricamente ornamentada, esquadrias de ferro, vidro 
e madeira, sendo um vão de porta dupla com bandeira em arco pleno e quatro janelas 
com bandeira em arco abatido.  Localização: Rua Barão de Jaguara, nº 47 - (atual nº 
1148). Data do documento: 14/08/1922.  A planta indica uma construção alinhada na 
calçada com ocupação total do terreno. Apresenta um pavimento/térreo na edifi cação 
frontal e uma extensão voltada para a Rua Dr. Quirino com térreo mais um pavimento 
intermediário, devido ao aproveitamento do declive dos fundos do lote. O desnível 
então é vencido por dois lances de escada (um que sobe para o piso intermediário e 
outro, que desce para o térreo). A tecnologia construtiva é de alvenaria e cobertura em 
duas águas, estruturado em madeira. Apresenta envasaduras de portas voltadas para a 
Rua Dr. Quirino.  Localização: Rua Barão de Jaguara, nº 47 - (atual nº 1148). Data 
do documento: 27/08/1940.  A planta indica uma construção alinhada na calçada com 
afastamento apenas de fundo do terreno. Demonstra também a proposta de reforma da 
área posterior da edifi cação para instalação de uma claraboia.   2. Localização: Rua 13 
de Maio, 129/133/135.    Data do documento: 26/04/1939.  A planta arquitetônica apre-
senta uma edifi cação de térreo e mais dois pavimentos, sendo comércio e moradias. 
Técnica construtiva em alvenaria, revestido em argamassa e pintura nas fachadas. 
Alinhado na calçada sem afastamentos laterais. Com cobertura em duas águas com 
estrutura de madeira, cujo telhado encontra-se embutido entre platibandas. Estilo art 
déco em transição para o moderno presente no volume e fachadas da edifi cação, pelas 
linhas retas e formas geométricas que se rebatem e se repetem de forma simétrica nos 
planos em alto e baixo relevo evidenciado na área das sacadas dos andares. O parapei-
to das sacadas se projeta em ângulo 
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  reto e fi naliza em linha curva nas paredes. Presença de caixilharia tanto de ferro com 
vedação em vidro liso quanto de madeira tipo veneziana nas janelas basculantes, de 
correr e de abrir em quatro folhas. Existem bandeiras em caixilharia de ferro e vidro 
sobre as portas de acesso às lojas. A porta de acesso principal, vedada com vidro fos-
co, insere-se em um vão argamassado em curva. O caixilho é de ferro fundido com 
rebitagem no desenho, disposto geométrica e simetricamente. Apresenta bandeira no 
mesmo desenho.  Créditos:  Agradecemos às seguintes instituições de pesquisa pela 
gentil colaboração no levantamento de todas as informações subsidiárias a este estudo: 
Arquivo Municipal de Campinas; Arquivo da Câmara Municipal; Centro de Memória 
(UNICAMP); Departamento de Informação, Documentação e Cadastro (DIDC), da 
Secretaria de Planejamento (SEPLAN)". A conselheira Daisy Serra Ribeiro agradece 
pela atenção e por terem deixado os questionamentos para o fi nal da apresentação. Re-
lembra os critérios aprovados pelo Conselho para os que chegaram depois de iniciada 
a apresentação de que não poderão deliberar e discutir o assunto. Caso tivéssemos 
outros itens na sequência a participação e deliberação aconteceriam de forma normal. 
Pergunta aos Conselheiros se desejam que seja mostrada novamente a planilha dos 
imóveis selecionados, ao que todos respondem não ser necessário. O conselheiro Wel-
ton Nahas Cury dá os parabéns à equipe dizendo que o trabalho é extenso, profundo 
e bem elaborado. Comenta que nesse período a Cidade teve problema sério com a 
Febre Amarela e só depois disso foi elaborado o Código Sanitário, portanto, à época 
da construção dessas casas os projetos não contemplavam banheiros. Na comparação 
dos mapas de 1872 e de 1930, a febre amarela não foi mencionada. Seria interessante 
termos a materialidade da febre amarela de forma quantitativa analisada nesse perío-
do. Continua dizendo que dos 28 imóveis apresentados, cinco ou seis em seu ponto de 
vista deveriam ser excluídos do tombamento. A conselheira Olga von Simson coloca 
que seria interessante a comparação das plantas e de que forma foi agregado. O con-
selheiro Rogério da Silva pergunta qual é a proposta de área envoltória dos imóveis. 
O conselheiro e técnico da CSPC Henrique Anunziata informa que a área envoltória 
proposta é o próprio lote. A conselheira Daisy Serra Ribeiro explica que de um modo 
geral a área envoltória tem se restringido ao próprio lote, tem sido um critério adotado 
já a um tempo, somente se houver uma coisa muito específi ca faz-se de modo diferen-
te. Quanto à questão da febre amarela, a mesma está anotada, para que se avalie de que 
forma o Código Sanitário interferiu na história da Cidade após a dizimação havida. O 
conselheiro Mário Gravem dá os parabéns à equipe, todos foram maravilhosos neste 
estudo e no preparo da apresentação. Coloca que teve com a conselheira Regina Már-
cia e o conselheiro Caponi discussão sobre a questão da estética da Cidade que não 
pode ser colocada de forma supérfl ua. Toda questão de estética deve ser vista como 
elemento da razão. Dispor-se-ia a ler com calma todo o trabalho feito pela CSPC se 
mandado por correio eletrônico. Particularmente não gosta de utilizar exemplos de lo-
cais fora do País, mas às vezes, não tem como não fazer paralelos. As Cidades do mun-
do se parecem, apenas 20% são próprios e culturais de cada localidade. Questiona-se 
o que está sendo instruído no Ocidente como natureza 
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  arquitetônica, estética e cultural. Tem difi culdade pessoal de colocar todos os con-
ceitos embaixo de um único guarda-chuva. Prossegue dizendo que não quer ter a im-
pressão que a CSPC não queira que o Conselho tombe mais nada; o tombamento 
e a preservação são eminentemente políticas. Na Grécia preservaram o entorno das 
pequenas Igrejas que hoje são cercados por prédios. A professora Regina Tirello, da 
Unicamp, diz que Campinas destruiu seu patrimônio arquitetônico. Acha muito peri-
goso parar de tombar as coisas; estamos aceitando a ideia de que tombamento é ruim. 
A conselheira Daisy Serra Ribeiro explica que o Inventário do Centro é em si fechado 
e traz a transição do período cafeeiro para o industrial, Imperial para a República e os 
28 Imóveis retratam esta especifi cidade. Este é apenas mais um trabalho. Haverá sim 
muitos outros tombamentos, há muita coisa para ser estudada assim como há muitos 

processos de estudo abertos, além de outros que poderão, sim, ser abertos. Continu-
ando fala da necessidade de o Conselho e CSPC se preocuparem com a preservação 
dos imóveis já tombados, há necessidade premente de ferramentas para conservação. 
O conselheiro Mário Gravem diz que a missão do Conselho é tombar e quem deve 
cuidar é a Prefeitura. A conselheira Daisy Serra Ribeiro avalia que a Prefeitura só pode 
cuidar dos imóveis pertencentes ao Poder Público, mas não se pode esquecer os imó-
veis tombados e que pertencem a particulares. Outra discussão se refere ao estudo de 
qual é o signifi cado de tombamento para se especifi car na evolução estética da Cidade. 
A conselheira Regina Márcia Moura Tavares parabeniza a equipe e em particular à 
Fabíola pela didática objetiva. Preocupa-se com o patrimônio ambiental urbano e com 
sua importância na produção cafeeira e sua transição para uma produção capitalista da 
industrialização. Nunca está muito preocupada com a arquitetura, mas de como esses 
bens se relacionam com as pessoas dentro da Cidade e esse patrimônio tem relação 
e mantém esse ato contínuo de relacionamento com a cidade; considerando isso o 
Centro Histórico inteiro é muito importante, pois esse conjunto está dinamizado ao 
longo do tempo inclusive com os bens descaracterizados nesse período. O ponto ne-
vrálgico é a área envoltória dos bens que serão tombados, pois a resolução ditará como 
aquele prédio ou imóvel estará interagindo com os outros prédios ao seu redor. Antes 
da existência dos Shoppings havia um tipo de interação, mas hoje como as pessoas 
estão interagindo na Rua Costa Aguiar e na Rua 13 de Maio é de suma importância. 
A maneira e o como será a regra ou norma que não permitirá a descaracterização do 
Centro Histórico deverá estar bem explicitada na Resolução. O conselheiro Roberto 
Simionatto pede para fazer um à parte. Campinas está carente de entendimento sobre 
o que é tombamento e a importância da história, propõe que seja feito um Seminário 
para a divulgação à população. O zoneamento do Centro está sendo mudado e isso é 
preocupante quanto à preservação de bens tombados. Há necessidade que se defi na 
o que estamos querendo para o Centro no conjunto preservando o entorno ou praça 
fronteiriça. A conselheira Daisy Serra Ribeiro diz que há um tema específi co na fala 
de todos e que aponta para uma necessidade do Conselho de uma política de conser-
vação. Todas as questões e os temas colocados são em si impossíveis de não serem 
discutidos. A fala da 
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  conselheira Regina Márcia é bem voltada para as resoluções que são básicas no tra-
balho da CSPC e também se refere à implementação, no ano passado, da salvaguarda 
e registro histórico de bens imateriais. O conselheiro Roberto Simionatto comenta que 
há algum tempo pensaram em cobrir a Rua 13 de Maio. É importante se pensar no 
conjunto. A conselheira Daisy Serra Ribeiro diz que em tudo o que está sendo falado o 
ponto é a questão ambiental das relações sociais, e para tanto, necessário se faz que a 
salvaguarda ande paralelamente ao tombamento. A conselheira Regina Márcia Moura 
Tavares informa que recentemente viu excelentes artigos falando que desde 2008 o 
BNDES está interessadíssimo nestes projetos. A Prefeitura precisa acessar esses pro-
jetos para com eles recuperar o Centro Histórico. A conselheira Daisy Serra Ribeiro 
ajuíza que Conselho, CSPC, todos somos municipalidade e como tal podemos come-
çar a pensar nesse caminho importantíssimo sobre políticas de patrimônio histórico, 
que auxiliará muito algumas questões de nosso interesse. O conselheiro Antônio Euler 
Lopes Camargo fala que o trabalho apresentado pela Fabíola que representa o grupo 
foi excelente. Pede que conste em ata. Pergunta ao grupo se ao fazerem as pesquisas 
no Arquivo Municipal foi constatado se alguma Secretaria ainda tem arquivo próprio? 
A conselheira Olga von Simson diz que quer pensar mais macro neste momento, dei-
xando o micro para depois. A Cidade passou de cafeeira para industrial e hoje está se 
transformando em uma Cidade de serviços onde se percebe a concentração de serviços 
no contexto da região metropolitana. O registro do imaterial que existia e que continua 
a existir é que arrebanha toda a população frente a essas manifestações. A conselheira 
Daisy Serra Ribeiro percebe a necessidade de dar vida ao patrimônio e isso é um imen-
so trabalho sendo importantíssima a metodologia de trabalho. O conselheiro Marcelo 
Juliano avalia que em seus 12 anos de Conselho houve uma grande evolução dos 
trabalhos da CSPC e fi ca muito feliz por isso. Uma evolução grande e signifi cativa na 
qualidade de apresentação com uma densidade gráfi ca extraordinária. Recuperando 
um pouco as falas dos conselheiros coloca que a partir da década de 70 Campinas se 
tornou a macro metrópole do Sudeste o que permitiu a criação da região metropolita-
na, este movimento gerou um deslocamento dos serviços, que atualmente se concentra 
na região da Rodovia D. Pedro. O conselheiro Simionatto diz que se preocupa com 
o esvaziamento do Centro, mas se quisermos sua preservação há necessidade de que 
seja utilizado nas 24 horas do dia, propiciando um grande fl uxo de pessoas na região. 
Isso pode ser conseguido através do Plano Diretor, zoneamento e com a Lei de Uso 
e Ocupação do Solo. Com relação à proposta de tombamento dos 28 imóveis ressalta 
que a preservação de alguns o deixa muito feliz, pois permitirá a garantia da salva-
guarda e da manutenção. Que essa discussão avance para que se tenha nova visão do 
Centro Histórico. O conselheiro Mário Gravem analisa que colocaram a desertifi cação 
do Centro por conta dos Shoppings Centers, mas a função social é a criação de com-
pactos ao lado de um bem preservado e histórico assim como os nevrálgicos sistemas 
do bem imaterial dentro do bem material. O Plano Diretor deve avaliar quarteirão por 
quarteirão. A conselheira Daisy Serra Ribeiro diz que não se deixe este trabalho para 
uma próxima reunião, pois é um 
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  tema que proporciona outras diretrizes para estudo. Cada uma das pessoas através 
das propostas colocadas mostrou que caminho seguir. Dois questionamentos feitos 
um através do conselheiro Welton quanto à questão sanitária (a higiene sanitária e 
banheiros que não existiam) e o outro através do conselheiro Euler quanto a possíveis 
arquivos dentro das Secretarias Municipais a equipe técnica responderá. As outras 
colocações são temas que precisaremos trabalhar e que direcionam um caminho para a 
CSPC. A técnica da CSPC arquiteta Sandra Geraldi Milne-Watson explica que a febre 
amarela não estava de forma explicita na documentação estudada, mas sim implícita 
no decorrer da pesquisa e de forma pragmática na análise dos bens de edifi cação exe-
cutada, pois é nítido o seguir da legislação do Código de Obras de 1896, que acabou 
por tratar das questões higienistas ligadas intrinsicamente as epidemias. Um exemplo 
é o imóvel da Rua 13 de Maio fundos com a Rua Costa Aguiar, que foi construído no 
fi nal do século XIX que recebeu notifi cação da Vigilância Sanitária para cuidados no 
chão, que era assoalho de madeira, do vaso sanitário e também com relação à passa-
gem do esgoto. O conselheiro e técnico da CSPC Henrique Anunziata informa que 
o Arquivo Público é um conjunto organizado pelo Galdino e que tem até 1940 um 
arquivo permanente, de 1940 até 1980 há um arquivo intermediário, depois de 1980 há 
o arquivo ativo que vai até os dias de hoje. Todas as Secretarias têm por obrigação pas-
sar os seus documentos para o Arquivo Geral, mas alguns arquivos parciais, acervos 
próprios fi cam para consulta no local de origem. A conselheira Daisy Serra Ribeiro 
pondera que o trabalho apresentado hoje que propõe o tombamento dos 28 Imóveis 
que especifi camente exprimem a proposta particular do Centro Histórico da mudança 
da era cafeeira para a industrial precisa ser concluído. Há muito para ser discutido 
ainda, foi dado apenas um chute inicial. Temos caminhos que podem ser trilhados, 
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tombam-se os 28 imóveis, arquivam-se os outros e pode-se ter um direcionamento em 
outra questão que é a dos "serviços" para dar continuidade a outro estudo. Há necessi-
dade de dar vida ao Centro Histórico de Campinas através de revitalização do espaço. 
Sugere que se tombem os 28 Imóveis, que é um número bastante signifi cativo e se 
feche este trabalho. O conselheiro Mário Gravem quer entender o que vai ser votado, 
pois ao não se tombar os demais imóveis eles poderão ser demolidos? Ou passarão a 
constituir uma segunda etapa de votação?  O conselheiro Sérgio Caponi após breve 
discussão sobre os novos procedimentos adotados pelo Conselho e por não poder 
se manifestar, se retira da reunião.  A conselheira Daisy Serra Ribeiro explica que se 
o Conselho aprovar o tombamento dos 28 Imóveis, os outros estarão abertos a qual-
quer intervenção a não ser que sejam trazidos para um novo estudo. O total de imóveis 
proposto nos processos de estudo eram de 112 imóveis. A CSPC propõe o tombamento 
de 28 que são representativos da proposta do Centro Histórico, se o Conselho decidir 
os 84 restantes podem ir para um novo processo de estudo de tombamento. Tombando-
-se os 28, encerra-se este trabalho. Se algum conselheiro logo após a votação solicitar 
abre-se um novo processo para os 84 imóveis retirados desta apresentação, utilizando 
no parecer as premissas como diretrizes. Coloca em votação o tombamento dos 28 
Imóveis selecionados pela 
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  equipe técnica como representativos do Centro Histórico -  com 17 votos favoráveis 
e 03 abstenções ficam tombados os 28 Imóveis conforme apresentação e arquiva-
dos os demais imóveis oriundos dos processos: 12/08; 13/08; 16/08; 17/08; 18/08; 
20/08; 21/08; 22/08; 23/08; 24/08; 26/08; 27/08; 30/08; 31/08; 32/08; 34/08; 35/08. 
Na sequência a conselheira Regina Márcia Moura Tavares pede a Abertura de 
Estudo de Tombamento dos 84 Imóveis do Centro Histórico Expandido. Item 
  a - Estudo de Tombamento de Imóveis do Inventário do Centro Histórico (1872-
1929)  - Estudo e apresentação pelos técnicos da CSPC: Fabíola Rodrigues, Henrique 
Anunziata, Sandra Maria Geraldi Milne-Watson. O Conselho  assiste à   Apresentação 
do   Estudo de Tombamento de Imóveis do Inventário do Centro Histórico (1872-
1929). / a.1. - Tombamento dos   "  Imóveis do entorno do Palácio dos Azulejos - 
Imóvel:   Rua Regente Feijó, 824 - Qt. 1057 - lote 20" - Processo n°. 17/2008  .  O 
Conselho  aprova o tombamento dos   Tombamento dos   "  Imóveis do entorno do 
Palácio dos Azulejos - Imóvel:   Rua Regente Feijó, 824 - Qt. 1057 - lote 20" - 
Processo n°. 17/2008  . /   a.2. - Tombamento dos "  Imóveis da Rua 13 de Maio e 
entorno"  .  O Conselho  aprova o tombamento dos   "  Imóveis da Rua 13 de Maio e 
entorno -  Imóveis: Rua 13 de Maio, 60 e Costa Aguiar, 23/27 - Qt. 1029 - lote 2; Rua 
13 de Maio, 69/73 - Qt. 697 - lote 11; Rua 13 de Maio, 87/95/101/105/111 esq. Rua 11 
de Agosto, 54 - Qt. 1026 - lote 3; Rua 13 de Maio, 115/117 - Qt. 1026 - lote 4; Rua 13 
de Maio, 123/127 - Qt. 1026 - lote 5; Rua 13 de Maio, 129/133/135 - Qt. 1026 - lote 6; 
Rua 13 de Maio, 139/143/147/149/155 - Qt. 1026 - lote 7; Rua 13 de Maio, 270/274, 
esq. Rua Visconde do Rio Branco, 302/306/308/310 - Qt. 1021 - lote 11; Rua 13 de 
Maio, 721 - Qt. 1011 - lote 7; Rua Costa Aguiar, 83/87 - Qt. 1025 - lote 13 " - Processo 
n°. 18/2008. /   a.3 - Tombamento dos "  Imóveis situados no entorno do Largo do 
Rosário".  O Conselho  aprova o tombamento dos   "  Imóveis situados no entorno 
do Largo do Rosário  - Rua Barão de Jaguara, 1148 - Qt. 13 - lote 30; Rua Barão de 
Jaguara, 1172 e Dr. Quirino, 1231 - Qt.13 - lote 6; Rua Barão de Jaguara, 1214/1224 
- Qt. 13 - lote 22; Av. Campos Salles, 946/954 - Qt. 1010 - lote - 28; Rua General Osó-
rio, 1051 - Qt. 71 - lote 12  - Processo n°. 20/2008 ".  /   a.4 - Tombamento do "  Imóvel 
anexo ao Solar do Barão de Ataliba Nogueira  ".  O Conselho  aprova o tombamento 
do   "  Imóvel anexo ao Solar do Barão de Ataliba Nogueira -  Av. Campos Salles, 
778/784/786/798/806/810 esq. com Rua José Paulino, 1064/1068 - Qt. 1014 - lote 1 - 
 Processo n°. 21/2008  ". /   a.5 - Tombamento dos "  Imóveis do entorno do Palácio da 
Mogiana  ".  O Conselho  aprova o tombamento dos "  Imóveis do entorno do Palácio 
da Mogiana  - Imóveis: Av. Campos Salles, 402, esquina Visconde do Rio Branco, 
400/412 - Qt. 1022 - lote 10; Rua General Osório, 490 Qt. 20 - lote 2; Rua Saldanha 
Marinho, 315/321, esquina Campos Salles, 290 - Qt. 1026 - 14 -  Processo n°. 22/2008 
  ". /   a.6 - Tombamento dos "  Imóveis da Avenida Andrade Neves  ".  O Conselho 
 aprova o tombamento dos "  Imóveis da Avenida Andrade Neves  - Av. Andrade 
Neves, 214 - Qd. 105 - Lote 1-  Processo n°. 24/2008  ". /   a.7 - Tombamento dos  
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 "  Imóveis do entorno das Praças Bento Quirino e Antonio Pompeu  ".  O Conselho 
 aprova o tombamento dos   "  Imóveis do entorno das Praças Bento Quirino e Anto-
nio Pompeu  - Rua Dr. Quirino, 1416/1420 - QT. 93 - lote 11 -  Processo n°. 27/2008  ". / 
  a.8 - Tombamento dos "  Imóveis: Instituto Penido Burnier e edifício sito à Av. An-
drade Neves, 589: Av. Andrade Neves, 589 - QT. 56 - lote 3;   Rua Dr. Mascarenhas, 
249 - Qt.111 - lote 1  ".  O Conselho  aprova o tombamento dos   "  Imóveis: Instituto 
Penido Burnier e edifício sito à Av. Andrade Neves, 589: Av. Andrade Neves, 589 - 
QT. 56 - lote 3;   Rua Dr. Mascarenhas, 249 - Qt.111 - lote 1 -  Processo n°. 31/2008  ". 
/   a.9 - Tombamento dos "  Imóveis da Rua Lusitana, Rua 14 de Dezembro e Rua 
Dona Libânia  ".  O Conselho  aprova o tombamento dos   "  Imóveis da Rua Lusita-
na, Rua 14 de Dezembro e Rua Dona Libânia:  Rua Lusitana, 1733 - Qt. 232 - lote 
8; Rua Lusitana, 1741 - Qt. 232 - lote 9; Rua Lusitana, 1747 - Qt. 232 - lote 9 -  Pro-
cesso n°. 34/2008". /   a.10 - Tombamento dos "  Imóvel: Avenida Orosimbo Maia, 
75, esquina com Rua José Paulino, 1698 - Qt. 253 - lote 41  ".  O Conselho  aprova 
o tombamento dos   "  Imóvel:  Avenida Orosimbo Maia, 75  ,   esquina com Rua José 
Paulino, 1698 - Qt. 253 - lote 41 -   Processo n°. 35/2008  ". /  O conselho aprova a 
abertura de estudo de tombamento dos  "84 Imóveis do Centro Histórico Expan-
dido", Processo n°. 07/2015.   EXPEDIENTE : Apreciação das ATAS 445/446/447. 
A conselheira Daisy Serra Ribeiro coloca que em apreciação as Atas 445/446 e 447 
-  Aprovadas.  Prossegue lembrando a todos que a próxima reunião do Conselho será 
na próxima semana, dia 26 de novembro. A conselheira Regina Márcia Moura Ta-
vares justifi ca que não poderá comparecer à próxima reunião.  REFERENDO DO 
CONSELHO   - Ciência (ficando aberto para vistas de Conselheiros por 05 dias): 
01 - Protocolado n°. 15/10/57203 (  OF. GR n° 617/2015).  Interessado: Universidade 
Estadual de Campinas - Unicamp. Assunto: indicação de dois Conselheiros suplentes 
junto ao Condepacc para o biênio 2015-2017 - 1°. Suplente: André Munhoz de Argollo 
Ferrão; 2°. Suplente: Fábio Cerqueira, em complementação ao OF. GR. N 354/2015 
que indicou como membro titular Evandro Ziggiatti Monteiro. O Conselho referenda 
ciência da indicação pela Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, de dois 
Conselheiros suplentes junto ao Condepacc para o biênio 2015-2017 - 1°. Suplente: 
André Munhoz de Argollo Ferrão; 2°. Suplente: Fábio Cerqueira, em complementação 
ao OF. GR. N 354/2015 que indicou como membro titular Evandro Ziggiatti Monteiro. 
 / 02 - Protocolado n°. 15/10/57204 (IAC/DG/356/15).  Interessado: Instituto Agro-
nômico de Campinas - IAC. Assunto: Indicação de Conselheiros representantes junto 
ao Condepacc para o Biênio 2015-2017 - Titular: Carlos Eduardo Ferreira de Castro; 
1º Suplente: Gabriel Constantino Blain; 2º Suplente: Luiza Maria Capanema Bezerra. 
O Conselho referenda ciência da indicação pelo Instituto Agronômico de Campinas, 
IAC, de Conselheiros representantes junto ao Condepacc para o Biênio 2015-2017 - 
Titular: Carlos Eduardo Ferreira de Castro; 1º Suplente: Gabriel Constantino Blain; 2º 

Suplente: Luiza Maria Capanema Bezerra.  REFERENDO 
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   DO  CONSELHO   aos pareceres favoráveis da CSPC (ficando aberto para vis-
tas de Conselheiros por 05 dias): 03 - Protocolado n°. 15/18/00077.  Interessado: 
C.R.A.L Empreendimentos e Participações. Assunto: solicitação de construção co-
mercial na Rodovia D. Pedro I Km 140, lote/gleba A27C2B, Bairro Santa Mônica, 
situada na área envoltória regulamentada do bem tombado pelo Condepacc conforme 
Processo n°. 09/2002, Resolução n°. 48/2004, "Maciço Arbóreo D", sendo que para 
qualquer intervenção na área solicitada deverá ser consultada a Resolução seguindo 
as diretrizes nela descritas. Parecer favorável da CSPC ao projeto. Apresentou TAC 
(Termo de Acordo e Compromisso) em que se compromete com todos os termos e res-
trições constantes na Resolução de tombamento do Maciço "D" (este termo deverá ser 
conferido pela CSPC ao término da obra). O Conselho referenda e aprova conforme 
parecer favorável da CSPC ao projeto de construção comercial na Rodovia D. Pedro I 
Km 140, lote/gleba A27C2B, Bairro Santa Mônica, situada na área envoltória regula-
mentada do bem tombado pelo Condepacc conforme Processo n°. 09/2002, Resolução 
n°. 48/2004, "Maciço Arbóreo D", sendo que para qualquer intervenção na área soli-
citada deverá ser consultada a Resolução seguindo as diretrizes nela descritas. Parecer 
favorável da CSPC ao projeto. Apresentou TAC (Termo de Acordo e Compromisso) 
em que se compromete com todos os termos e restrições constantes na Resolução de 
tombamento do Maciço "D" (este termo deverá ser conferido pela CSPC ao término da 
obra).  / 04 - Protocolado n°. 15/03/20400 PPA.  Interessado: Mário Sérgio Marques. 
Assunto: solicitação de isenção de IPTU de imóvel tombado à Rua Irmã Serafi na n°. 
919, apto. 803, Centro, LT 005, QT. 01006, Processo de Tombamento n°. 003/10, 
Resolução n°. 117/2011, Edifício Itatiaia. Parecer favorável da CSPC ao solicitado, 
uma vez que a unidade se mantem conservada de acordo ao bem tombado. O Conselho 
referenda e aprova conforme parecer favorável da CSPC à solicitação de isenção de 
IPTU, uma vez que a unidade se mantem conservada de acordo ao bem tombado.  / 
05 - Protocolado n° 15/10/33665 PG.  Interessado: Secretaria Municipal de Trabalho 
e Renda. Assunto: solicitação de autorização de projeto e execução de reforma parcial 
de edifi cação que se encontra em Processo de Estudo de Tombamento n° 22/2008 pelo 
Condepacc, situada à Rua General Osorio n°. 490 - Imóveis do entorno do Palácio da 
Mogiana e inseridos em lote de bem tombado conforme Processo n°. 01/1994, Resolu-
ção n°. 18/1998. Parecer favorável da CSPC de acordo com o apresentado em projeto 
devendo, porém,  seguir as orientações técnicas da CSPC quanto à: remoção de 
tacos na sala de espera, remoção do forro existente do pavimento superior (forro 
de madeira do tipo friso macho/fêmea) com desenho remanescente da edifica-
ção tombada, regularização de base para piso cerâmico nos pavimentos térreo e 
superior (descaracterizará o piso de taco de madeira existente), o piso existente 
de taco de madeira não poderá sofrer nenhuma intervenção e sim receber ser-
viços de reparo e conservação, deverão ser mantidos rodapés de madeira que 
acompanham os tacos existentes também com serviços de reparo e conservação 
 (anexo relatório técnico). O Conselho referenda e aprova conforme parecer favorável 
da CSPC de 
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  acordo com o apresentado em projeto devendo, porém,  seguir as orientações téc-
nicas da CSPC quanto à: remoção de tacos na sala de espera, remoção do forro 
existente do pavimento superior (forro de madeira do tipo friso macho/fêmea) 
com desenho remanescente da edificação tombada, regularização de base para 
piso cerâmico nos pavimentos térreo e superior (descaracterizará o piso de taco 
de madeira existente), o piso existente de taco de madeira não poderá sofrer ne-
nhuma intervenção e sim receber serviços de reparo e conservação, deverão ser 
mantidos rodapés de madeira que acompanham os tacos existentes também com 
serviços de reparo e conservação  (anexo relatório técnico).  / 06 - Protocolado nº. 
15/10/43347 PG.  Interessado: João Roberto Prette. Assunto: solicitação de autoriza-
ção para intervenção de pintura em parte da fachada de imóvel tombado pelo Conde-
pacc, conforme Processo n°. 01/88, Resolução n°. 03/1990, Solar do Barão de Ataliba 
Nogueira (antigo Hotel Vitória), Rua Regente Feijó n°. 1087, Centro, lote 01, QT. 
1014. Parecer favorável da CSPC ao pretendido desde que a tinta a ser utilizada seja 
látex a base d'água e que seja mantida a cor ocre claro nos planos em baixo relevo 
e branco para os detalhes de ornamentação e demais elementos que se encontram 
nos planos em alto relevo nas fachadas da edifi cação tombada. O Conselho referen-
da e aprova conforme parecer favorável da CSPC ao pretendido desde que a tinta a 
ser utilizada seja látex a base d'água e que seja mantida a cor ocre claro nos planos 
em baixo relevo e branco para os detalhes de ornamentação e demais elementos que 
se encontram nos planos em alto relevo nas fachadas da edifi cação tombada.  / 07 - 
Protocolado n°. 15/10/56045 PG.  Interessado: Sociedade Campineira de Educação 
e Instrução (PUC Campinas). Assunto: solicitação para autorização de obras emer-
genciais e consolidação dos forros de estuque do Solar Barão de Itapura, tombado 
pelo Condepacc conforme Processo n°. 003/88, Resolução n°. 01/88, Rua Marechal 
Deodoro n°. 1099, Centro. Parecer favorável da CSPC à: 1) execução das obras emer-
genciais e consolidação dos forros de estuque da edifi cação tombada; 2) revisão e 
reparos imediatos na cobertura do telhado (telhas francesas) e na sua estrutura de 
madeira; 3) revisão e reestruturação do sistema de escoramento dos forros (Relató-
rio técnico anexo). O Conselho referenda e aprova conforme parecer favorável da 
CSPC à: 1) execução das obras emergenciais e consolidação dos forros de estuque 
da edifi cação tombada; 2) revisão e reparos imediatos na cobertura do telhado (telhas 
francesas) e na sua estrutura de madeira; 3) revisão e reestruturação do sistema de 
escoramento dos forros (Relatório técnico anexo).  /   08 -   Protocolado n°. 15/10/50450 
PG.  Interessado: Sebastião Carlos Biasi. Assunto: solicitação para aprovação de pro-
jeto em imóvel preservado pelo Decreto Municipal n°. 10424/91 e pela Resolução n°. 
01/88 do Condepacc, Processo n°. 003/88, Solar Barão de Itapura (PUC Campinas), 
Rua Marechal Deodoro n°. 1131, Centro. Parecer favorável da CSPC às intervenções 
emergenciais e de conservação do imóvel tombado no que se refere: 1) consolidação 
do estuque existente no beiral da fachada voltada para a Rua Marechal Deodoro n°. 
1131; 2) reparos no telhado no trecho do beiral; 3) substituição das telhas translúcidas 
e estrutura metálica de sustentação existente 
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  na cobertura da varanda do pátio interno (área 2 na planta arquitetônica); 4) recupera-
ção do corrimão de madeira da escadaria voltada para o pátio interno; 5) complemen-
tação e substituição das aletas das venezianas de madeira que compõem as janelas das 
fachadas do pavimento superior do antigo solar; 6) remoção da vegetação existente 
nas calhas e coberturas fi xadas nas fachadas do imóvel; 7) revisão e reestruturação 
do escoramento do forro interno original da construção(Relatório técnico anexo). O 
Conselho referenda e aprova conforme parecer favorável da CSPC às intervenções 
emergenciais e de conservação do imóvel tombado no que se refere: 1) consolidação 
do estuque existente no beiral da fachada voltada para a Rua Marechal Deodoro n°. 
1131; 2) reparos no telhado no trecho do beiral; 3) substituição das telhas translúcidas 
e estrutura metálica de sustentação existente na cobertura da varanda do pátio interno 
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(área 2 na planta arquitetônica); 4) recuperação do corrimão de madeira da escadaria 
voltada para o pátio interno; 5) complementação e substituição das aletas das venezia-
nas de madeira que compõem as janelas das fachadas do pavimento superior do antigo 
solar; 6) remoção da vegetação existente nas calhas e coberturas fi xadas nas fachadas 
do imóvel; 7) revisão e reestruturação do escoramento do forro interno original da 
construção(Relatório técnico anexo). Nada mais havendo, a conselheira e coordena-
dora da CSPC Daisy Serra Ribeiro agradece a todos e encerra a reunião, da qual eu, 
Rita de Cássia Barthasar de Paula, transcrevo a presente Ata, que deverá ser aprovada 
pelo CONDEPACC. Campinas, 19 de novembro de 2015.
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 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

   

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA 450  
Aos 26 dias do mês de novembro de 2015, com início às 10h00m, realiza-se no Pla-
netário - Parque Portugal - Portão 07, a quadringentésima quinquagésima reunião do 
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - Condepacc, sob a presidên-
cia do vice-presidente Herberto Aparecido Guimarães e com a presença dos seguintes 
conselheiros: Márcio Vinicius Jaworski de Lima, titular do Gabinete do Prefeito - Si-
mone Medeiros Eyer Thomaz, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo - Cláudio 
Natal Orlandi, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura - Paola Bassoli Costa, 
suplente da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Vagner dos Santos, titular 
da Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável - Ana Paula Corrêa 
Jannuzzi, suplente da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Daisy Serra Ribei-
ro, Antonio Henrique Felice Anunziata, titular e suplente da Coordenadoria Setorial 
do Patrimônio Cultural - CSPC - Luiz Guilherme Weiss Franco Campos - Adriana 
Scolfaro, titular do Conselho Municipal de Turismo - Nelson Ribeiro Machado, titular 
de Museologia - Marcelo Alexandre Juliano, titular do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil - IAB - Fernando Pina Figueiredo, titular do Centro de Ciências, Letras e Artes 
- Sérgio Galvão Caponi, titular da Academia Campineira de Letras e Artes - Sinval 
Dorigon, titular da Habicamp - Associação Regional da Habitação - Márcio Benvenut-
ti, titular do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de SP - Sinduscon 
- João Manuel Verde dos Santos, titular da Associação Regional de Escritórios de Ar-
quitetura - AREA - Edinelson Brizotti, titular do Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis - CRECI - Roberto Baldin Simionatto, titular da Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Campinas - AEAC - Mário Coelho de Souza Gravem Borges, suplente 
do Conselho Municipal de Cultura - Carlos Eduardo Ferreira de Castro, titular do Ins-
tituto Agronomico de Campinas - IAC. O vice-presidente Herberto Guimarães agrade-
ce a presença de todos os Conselheiros e dos convidados: Marcelo Duarte, subprefeito 
de Joaquim Egídio, do professor Fábio Muzetti e seus alunos na Faucamp. Justifi ca a 
ausência dos conselheiros Jamil Cury Sawaya, Regina Márcia Moura Tavares e Olga 
von Simson e das conselheiras Raquel Mokarzel e Monna Tahas por treinamento no 
Departamento onde trabalham na Secretaria de Planejamento.  EXPEDIENTE : Apre-
ciação da ATA 448. Coloca em votação a Ata 448 que é  APROVADA pela maioria, 
com três (03) abstenções.  Solicita para o plenário a inversão da pauta, sendo apresen-
tado primeiramente o item b, que é aprovada pelos Conselheiros presentes.  ORDEM 
DO DIA:   b - Intervenção em Bens Imóveis inseridos em Área Tombada - Distrito 
de Joaquim Egídio.  Apresentação pelo técnico da CSPC Luiz Antônio Aquino. O 
vice-presidente Herberto Guimarães 
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  passa a palavra ao técnico da CSPC Luiz Antônio Martins Aquino, que agradece à 
arquiteta Sandra Geraldi Milne Watson, ao subprefeito de Joaquim Egídio Marcelo 
Duarte Conceição, aos alunos da FAU PUCCAMP: Bárbara Antunes, Bruno Zanetti, 
Camila Ramos, Isabela Taveira, Lucas Foffa, Luciana Bandeira, Maria Eugênia Aran-
tes, Raphaela Salles e ao Diretor da Faculdade Fábio Muzetti. Passa para a apresenta-
ção: "A apresentação deste trabalho, se inicia com a apresentação do depoimento de 
um morador da Rua Heitor Penteado, 1239, o Sr. Geraldo, que falou sobre a criação de 
Sousas e Joaquim Egídio, bem como o uso de caiação nas pinturas das casas e como 
eram obtidas as cores (pigmentos). O trabalho apresentado trata das intervenções em 
Imóveis inseridos em Área Tombada no Distrito de Joaquim Egídio, projeto com o 
nome de "Tudo de cor para você". O trabalho foi desenvolvido em etapas: 1- PROJE-
TO, 2 - LEVANTAMENTO HISTÓRICO, 3 - LINHAS DE AÇÃO. 1. O PROJETO 
foi desenvolvido pela comunidade de Joaquim Egídio, que apresentou um projeto de 
pintura das fachadas da rua Heitor Penteado, dentro do distrito de Joaquim Egídio, 
várias destas fachadas são tombadas, portanto teriam que ser avaliadas pela equipe 
técnica da CSPC e aprovada pelo Condepacc (etapas que foram cumpridas). Daí em 
diante a Coral aprovou a proposta da equipe técnica da CSPC, enquadrando o projeto 
CORAL "TUDO DE COR PARA VOCÊ". Contando com o apoio do Condepacc, 
Subprefeitura de Joaquim Egídio, a proposta traz a conscientização do Patrimônio 
Histórico, reafi rmação da mão de obra italiana na arquitetura, padronização de uma 
linguagem visual (Publicidade), integração dos moradores com a história arquitetô-
nica de Joaquim Egídio. Trata-se de uma intervenção em bens imóveis inseridos em 
área tombada, não se tratando um restauro arquitetônico. 2 - O LEVANTAMENTo 
histórico foi desenvolvido através da análise do Processo de Tombamento, Resolução 
nº 91/2009 - "TRAÇADOS URBANOS E CAMINHOS HISTÓRICOS E REMA-
NESCENTES DOS DISTRITOS DE SOUSAS E JOAQUIM EGÍDIO", proposta de 
readequação das fachadas lindeiras ao Traçado Urbano do Distrito de Joaquim Egídio 
- elaborado pela arquiteta Sandra M. G. Milne-Watson em março 2006, levantamento 
da história oral em setembro, outubro e novembro de 2015, pesquisa de documentos, 
fotografi as apresentados por moradores. Também foram levadas em consideração as 
resoluções - Bens Tombados & Áreas envoltórias Resolução 91/2009 - Traçados Ur-
banos e Caminhos Remanescentes de Sousas e Joaquim Egídio; Resolução 04/2004 
- Ramal Férreo Campineiro; Resolução 140/2015 - Casarão de Joaquim Egídio; Re-
solução 39/2003 - 13 imóveis institucionais e públicos em Sousas e Joaquim Egídio. 
3- Linhas de ação - Levantamento histórico oral, com os moradores das casas, grande 
parte descendentes dos imigrantes italianos, participantes da formação do Distrito de 
Joaquim Egídio; Diálogo com as lideranças da área, as autoridades e a comunidade; 
elaboração de fi chas para cada imóvel desta intervenção. A sua cultura, memória, tra-
dições e as próprias cores das cidades refl etem nos tons escolhidos pelos moradores 
e que são levados em consideração na harmonização de cores. 3.1 - PROSPECÇÃO 
- Pictórica Parietal, foi determinante nestas intervenções, pois com ela se estabelecia 
um elo com os moradores, que nos davam informações importantes a respeito de cada 
imóvel. 
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  Bem como tivemos difi culdades tais como: pintura em grafi atto, camadas grossas de 

massa acrílicas, cimento e cal, pinturas em látex. Para realizar a prospecção tivemos 
que levar em consideração a localização possível, fazer uma análise da paleta das tin-
tas coral com as cores encontradas nas primeiras camadas da prospecção, na tentativa 
de obter as cores primárias, preocupação com a harmonização das cores, interação 
com os moradores na decisão das cores e fi delidade às cores primárias. Na sequência 
expomos o estudo de cores e harmonização (atual e proposta) do lado ímpar, como 
estava antes e como fi cou depois. Assim como o estudo de cores e harmonização 
(prospecção e atual) do lado par, como estava antes e como fi cou depois. Explana 
como fi cou cada Ficha de levantamento de cada imóvel, Ficha Final de cada imóvel e 
a Ficha de acompanhamento dos serviços e das escolhas de cores do conjunto dos imó-
veis. Sobre a LINGUAGEM VISUAL foi discutida e apresentada as questões sobre 
Publicidade (com um projeto de placa proposta a ser usada nos imóveis) e demonstra-
ção de um protótipo de luminoso. Para isto será necessário a remoção das placas de 
publicidade atuais (despoluição visual) e estabelecer uma uniformidade das fachadas 
realçando as cimalhas e platibandas. Dentro da LINGUAGEM VISUAL também foi 
elaborado um projeto de placa de identifi cação das Prospecções Pictóricas, que além 
de conter as identifi cações da FAUPUCAMP / CONDEPACC / SUBPREFEITU-
RA DE JOAQUIM EGÍDIO, um espaço transparente para proteger as prospecções, 
também contém: "OBSERVAÇÕES: Devido às alterações em algumas das fachadas 
(massas de reboco, aberturas de portas e janelas, etc...), não foi possível o resgate da 
cor original através de sua prospecção."; além disto, conterá a publicidade da Coral 
Tintas, Cofert Tintas e AkzoNobel". Foi apresentada a foto de como fi caria a placa. 
Também foram apresentadas fotos de 4 exemplos de casas do antes e depois da pintura 
realizada. A mesa parabeniza o trabalho de alta sensibilidade e agradece todos que 
auxiliaram para que esta intervenção acontecesse. O subprefeito de Joaquim Egídio 
Marcelo Duarte agradece à coordenadora da CSPC Daisy e aos estagiários que pro-
piciaram que este trabalho fosse feito. No começo os moradores fechavam as portas, 
depois foram percebendo que havia respeito e nada seria imposto. Tudo aconteceu 
após a proposta de uma empresa, a Coral, que entendeu a necessidade de aprovação 
e a participação do órgão que cuida dos bens tombados. Agradece a participação e a 
ajuda de todos, da CSPC e seus técnicos, dos estagiários e do professor Fábio Mu-
zetti. A conselheira e coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro expõe estar muito 
satisfeita com o trabalho e agradece a todos que participaram desta tarefa. É uma pena 
que as professoras Olga e Regina Márcia não estejam conosco hoje. Foram muito 
importantes o acompanhamento e a participação da população até mesmo com alguns 
depoimentos. Joaquim Egídio ainda tem muita história e os moradores tentam preser-
var inclusive mantendo as festas tradicionais. Este trabalho juntou a história oral, dois 
órgãos da Prefeitura (CSPC e Subprefeitura), Condepacc, alunos estagiários e a Coral. 
Prossegue dizendo que é um trabalho particularmente interessante, que trouxe um re-
sultado muito bonito, e que, demonstrou a necessidade de muita paciência. Parabeniza 
o arquiteto Luiz Antônio, 
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  ao subprefeito Marcelo, aos estagiários e ao professor Fábio Muzetti. O vice-presi-
dente Herberto Guimarães enfatiza que são jovens que se interessam em colocar em 
prática a teoria. O conselheiro Mário Gravem parabeniza pelo trabalho executado e 
fala que isto serve de paradigma, é o próprio espírito do Condepacc. Pergunta ao 
Subprefeito se houve algum entrave para convencer a Coral? O subprefeito Marcelo 
Duarte explicou que o Condepacc exigiria assim como policiaria para que o trabalho 
fosse feito como deveria, não como um restauro, mas como uma intervenção para 
manutenção. Foi muito interessante a reação da população quando entendeu o que se 
estava pretendendo, vinham conversar, o que permitiu uma aproximação de ambas as 
partes, pois a princípio a população não sabia qual seria a postura dos órgãos públicos. 
Esta intervenção foi e é uma oportunidade ímpar. O conselheiro Cláudio Orlandi co-
menta que quando conseguiu o patrocínio de Sherwin Willians para a pintura no Palá-
cio da Mogiana, houve muita discussão quanto ao tipo de tinta a ser usada. Como esta 
questão foi resolvida em Joaquim Egídio? O técnico da CSPC Luiz Antônio Martins 
Aquino conta que quando o subprefeito Marcelo chegou com a Coral houve discussão 
quanto ao tipo de tinta, pois a possibilidade seria ou com tinta látex ou tinta acrílica e 
de início descartou-se a tinta acrílica. Ou se restaurava ou se pintava, mas no caso não 
se tratava de restauro e cada imóvel já tinha 4 ou 5 pinturas de tinta látex, então o ques-
tionamento era qual seria o problema em razão de se poder intervir e pintar? Com base 
na prospecção e contando que as cores tinham desbotado, utilizou-se um tom acima. 
O conselheiro Mário Gravem comenta que em Taubaté não foi permitido a utilização 
da tinta acrílica apenas folha de ouro e tinta a óleo. Alguns acreditam que apesar de 
ser questionável a tinta acrílica pode ser utilizada e o látex não. O professor Fábio Mu-
zetti agradece esta possibilidade de colaboração de seus alunos junto ao Luiz Antônio, 
conhecido como Toka. Disponibiliza esta ajuda para outros projetos que o Condepacc 
necessitar. Os alunos que estiveram nesta parceria são do 4º ano; a Universidade está 
aberta para outros trabalhos. O vice-presidente Herberto Guimarães diz que dito isso, 
agradece aos alunos e ao professor Fábio por se colocarem à disposição do Condepacc 
para pesquisa e quanto à possibilidade de novos trabalhos. Agradece a presença de 
todos na apresentação de hoje assim como pelo trabalho e parceria nesta intervenção. 
O Conselho  assiste à   Apresentação das   Intervenção em Bens Imóveis inseridos em 
Área Tombada no Distrito de Joaquim Egídio - Projeto "Tudo de cor para você". 
 O vice-presidente continua e retoma a Ordem do dia:  a - Apresentação das Resolu-
ções  :  1.1 - n°. 138/15 - Fábrica de Tecidos Elásticos Godoy & Valbert S/A, localizada 
à Rua José Paulino n°. 1829; 1.2 - n°. 139/15 - Antigo Armazém da Fazenda Santa 
Genebra, localizado à Avenida Albino José de Oliveira, Distrito de Barão Geraldo; 
1.3 - n°. 140/15 - Casarão de Joaquim Egídio, situado à Avenida Heitor Penteado, 
1172; 1.4 - n°. 141/15 - Ponte sobre Ferrovia no Bairro Ponte Preta, entre Avenida 
Francisco Glicério e Rua Abolição; 1.5 - n°. 142 - Mercado Municipal de Campinas 
à Rua Benjamin Constant - Retirada dos Preservados. Levantamento e apresentação 
pelos técnicos da CSPC Fabíola Rodrigues e Joaquim Arruda Penteado. A conselheira 
Daisy Serra Ribeiro explica que está apresentação tem a ver com a 
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  publicação de algumas Resoluções que tiveram seu número original alterado. O con-
selheiro João Manuel Verde dos Santos questionou em reunião passada do que exata-
mente se tratava. Pediu aos técnicos da CSPC que fi zeram o trabalho junto ao pessoal 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos para que fosse elaborada esta explicação para o 
entendimento de procedimentos corretos quanto as publicações e alterações em Reso-
luções. Passa a palavra à técnica Fabíola Rodrigues: " CONSIDERAÇÕES SOBRE 
A PUBLICAÇÃO DAS NOVAS RESOLUÇÕES DE TOMBAMENTO E CO-
MUNICADOS DO CONDEPACC".  Em 27/04/2015 e 15/05/2015 publicamos no 
Diário Ofi cial do Município, respectivamente, as retifi cações das resoluções 12/1992 
- Colégios Culto à Ciência e Bento Quirino e 04/1990 - Complexo Ferroviário Central 
da FEPASA propondo a retirada dos imóveis indicados para preservação e, conse-
quentemente, a supressão dos 300 metros envoltórios onde eles se inseriam. Na 12/92 
a área envoltória delimitou-se aos próprios lotes dos colégios tombados. Na 04/90 foi 
suprimida a envoltória de 300 metros, continuando como envoltória os quarteirões 
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adjacentes ao Complexo tombado já regulamentados com gabaritos de altura. Vários 
artigos e mapas que tratavam das áreas envoltórias dessas resoluções foram suprimi-
dos e alterados. Para nossa surpresa essas retifi cações publicadas com o número origi-
nal (12 e 04) entraram em nosso site, por decisão da Biblioteca Jurídica, da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos, como resoluções sem número. Solicitamos, então, 
em consulta por telefone à Biblioteca Jurídica que retirassem as Resoluções sem nú-
mero e consolidassem os novos artigos e mapas no corpo das resoluções originais, o 
que não fomos atendidos devido à forma incorreta pela qual estávamos procedendo 
as alterações. Para resolver o impasse marcamos uma consulta com a Coordenadoria 
da Biblioteca Jurídica. Reunimo-nos em 28/09/2015 com a coordenadora Sra. Cristina 
de Cássia Passos Miguel e com a procuradora do Departamento de Consultoria Geral 
e ministrante de Curso de "Direito Administrativo e Técnicas Legislativas", Sra. Ma-
riana Vilela Juabre de Campos. Concluímos conjuntamente que as grandes alterações, 
no caso, vários artigos e mapas, deveriam acontecer por meio de novas resoluções 
com nova numeração/data que revogariam as antigas com seus inúmeros comunica-
dos e retifi cações. Procederíamos então a uma limpeza nas nossas resoluções antigas, 
constando no último artigo " Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a resolução (nº/data) e suas reti-
fi cações".  Também os comunicados diversos publicados doravante serão numerados 
anualmente.  Retirada dos   Imóveis Preservados   das Resoluções 138/ 139/ 140/ 141/ 
142   de 2015 - 1)   RESOLUÇÃO Nº 138/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015  :   Art 
1º  Fica tombado o imóvelsito à Rua José Paulino nº 1829, antiga  Fábrica de Tecidos 
Elásticos Godoy e Valbert S/A , Quarteirão 281, bem de interesse arquitetônico e 
histórico no município de Campinas.  Parágrafo único  - O bem tombado pela presente 
resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal nº 
5885 de17 de dezembro de 1987, e, pela Lei Municipal 12445 de 21 de dezembro de 
2005, regulamentada pelo Decreto Municipal 15358 de 28 de dezembro de 2005.  Art 
2º A área envoltória do bem tombado no artigo  
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 primeiro desta resolução, conforme preveem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Muni-
cipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, fica delimitada ao próprio lote 03 (mapa 
em anexo). Parágrafo único -  Qualquer intervenção no lote 03 delimitado como área 
envoltória requer prévia autorização do CONDEPACC.  Art 3º  Fica a Coordenadoria 
Setorial do Patrimônio Cultural, CSPC, da Secretaria Municipal de Cultura autorizada 
a inscrever no livro tombo competente o bem tombado por esta resolução.  Art 4º  Faz 
parte desta resolução o mapa de identifi cação e localização do bem tombado e sua 
área envoltória.  Art 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a resolução 15/1994 e sua re-
tificação.   Área Envoltória:  próprio lote do bem tombado (Lote 03, Quarteirão 281). 
 05 IMÓVEIS PRESERVADOS - RESOLUÇÃO 15/1994 -  IMÓVEIS PRESERVA-
DOS RETIRADOS - 1) Rua Barão Geraldo Resende nº 75; 2) Rua José Paulino nº 75- 
Tombado - 08; 3) Rua José Paulino nº 1906; 4) Rua José Paulino nº 1970; 5) Rua Luís 
Rosa nº 278.  2) RESOLUÇÃO Nº139/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015: Art 1º 
 Fica tombado o imóvel do  "Antigo Armazém da Fazenda Santa Genebra"  situado 
à Avenida Albino José de Oliveira, nº 901, lote 01, quarteirão 03, no Distrito de Barão 
Geraldo, Campinas, SP, bem de interesse arquitetônico, histórico e urbanístico, inse-
rido no Grau de Proteção Dois (GP2), conforme mapa em anexo.  Parágrafo único  
- O bem tombado pela presente resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios 
previstos pela Lei Municipal nº 5885 de17 de dezembro de 1987, e, pela Lei Munici-
pal 12445 de 21 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal 15358 
de 28 de dezembro de 2005.  Art 2º A área envoltória do bem tombado no artigo 
primeiro desta resolução, conforme preveem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Muni-
cipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, fica delimitada ao lote 01 do quarteirão 
03 onde se insere o bem. Parágrafo único -  Qualquer intervenção na área envoltória 
delimitada requer prévia autorização do CONDEPACC.  Art 3º  Fica a Coordenadoria 
Setorial do Patrimônio Cultural, CSPC, da Secretaria Municipal de Cultura autorizada 
a inscrever no livro tombo competente o bem tombado por esta resolução.  Art 4º  Faz 
parte desta resolução o mapa de identifi cação e localização do bem tombado e sua 
área envoltória.  Art 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a resolução 35/2001 e sua 
retificação. Área Envoltória:  Lote 01, Quarteirão 03.  01 IMÓVEL PRESERVADO 
- RESOLUÇÃO 35/2001  -  IMÓVEL PRESERVADO RETIRADO   -  Rua Núria 
de Camargo Penteado, s/nº, lote s/nº, Qt. 02, Barão Geraldo.  3) RESOLUÇÃO Nº 
140/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015: Art 1º  Fica tombado o  "Casarão de 
Joaquim Egídio"  situado à Rua Dr. Heitor Penteado, nº 1172, quarteirão 04, Distrito 
de Joaquim Egídio, Campinas, SP, bem de interesse cultural, histórico, arquitetônico 
e ambiental, inserido no Grau de Proteção Três (GP3).  Parágrafo único  - O bem 
tombado pela presente resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios previstos 
pela Lei Municipal nº 5885 de17 de dezembro de 1987, e, pela Lei Municipal 12445 
de 21 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal 15358 de 28 de 
dezembro de 2005.
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  Art 2º  A área envoltória do bem tombado no artigo primeiro desta resolução, 
conforme preveem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de de-
zembro de 1987, fica delimitada conforme o mapa em anexo. Parágrafo único 
-  Qualquer intervenção na área envoltória delimitada requer prévia autorização do 
CONDEPACC.  Art 3º  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural, CSPC, 
da Secretaria Municipal de Cultura autorizada a inscrever no livro tombo competente 
o bem tombado por esta resolução.  Art 4º  Faz parte desta resolução o mapa de iden-
tifi cação e localização do bem tombado e sua área envoltória.  Art 5º Esta resolução 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial a resolução 36/2001 e sua retificação. 18 IMÓVEIS PRESERVADOS 
- RESOLUÇÃO 36/2001 -   IMÓVEIS RETIRADOS   - 01 imóvel  tombado pela  Re-
solução 39/2003  - "13 Imóveis Institucionais e Públicos em Sousas e Joaquim Egí-
dio";  17 imóveis  tombados pela  Resolução 91/2009  - "Traçados Urbanos e Caminhos 
Históricos e Remanescentes dos Distritos de Sousas e Joaquim Egídio".  4) RESOLU-
ÇÃO N° 141/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015: Art 1°  Fica tombada a  "Ponte 
sobre Ferrovia" , no bairro Ponte Preta, com Grau de Proteção 1 (GP1), localizada 
entre a Av. Francisco Glicério e Rua Abolição, processo n° 008/00, que deu origem ao 
referido bairro e inspirou o nome da Associação Atlética Ponte Preta, bem de interesse 
arquitetônico, histórico e urbanístico (mapa 01).  Art 2° A área envoltória do bem 
constante do Artigo 1° desta Resolução, conforme preveem os artigos 21,22 e 23 
da Lei Municipal n° 5885, de 17 de dezembro de 1.987, fica delimitada e regula-
mentada como segue (mapa 01): I- Os exemplares vegetais significativos listados 
a seguir, em razão de sua importância ambiental, não poderão sofrer alterações 
nem na forma ou composição, nem na sua configuração espacial, nem podas ou 
extrações sem autorização prévia do CONDEPACC. Em caso de necessidade de 
retirada de algum exemplar vegetal existente é indispensável a reposição de outra 
muda da mesma espécie ou que mantenha a característica do porte da espécie. a) 

espécies vegetais significativas: 1 - Tipuana Tipu - "tipuana" - 04 (quatro) exem-
plares situados na Praça José Rodrigues; 2 - "Cedro"- 01 (um) exemplar, situado 
na Praça José Rodrigues; 3 - "Falsa Seringueira"- 01 (um) exemplar situado na 
Praça Ponte Preta. b) os elementos urbanos listados a seguir, não poderão ser 
demolidos nem retirados do local, sem autorização prévia do CONDEPACC: 1) 
muro acompanhando o leito férreo da antiga Cia. Paulista de Estradas de Ferro, 
na Rua Prefeito José N. L. Maselli entre a Rua José de Alencar e Rua Regente 
Feijó; 2) ponte sobre trilhos, situada entre a Rua José Paulino e Avenida da Sau-
dade. Art 3º  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural autorizada a ins-
crever no livro tombo competente os imóveis listados por esta resolução.  Art 4°  Faz 
parte desta Resolução o mapa de identifi cação do bem tombado e de sua área envoltó-
ria.  Art 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a resolução 34/2001 e sua retificação.   Área 
Envoltória:  1 - muros 
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  acompanhando o Leito Férreo da Antiga Cia. Paulista de Estradas de Ferro, na Rua 
Prefeito José N. L. Maselli entre a Rua José de Alencar e Rua Regente Feijó; 2 - Pon-
te sobre trilhos, situada entre a Rua José Paulino e Avenida da Saudade; Espécies 
Vegetais Signifi cativas.  24 IMÓVEIS PRESERVADOS - RESOLUÇÃO 34/2001 
-   IMÓVEIS RETIRADOS   - 20 imóveis  tombados pela  Resolução 77/2008  - "Vila 
Operária da Cia. Paulista de Estradas de Ferro"; 1) Rua Regente Feijó nº 02; 2) Rua 
José Paulino nº 12; 3) Barão de Jaguara nº 190 4) Antigo Armazém da Cia. Paulista.  5) 
RESOLUÇÃO Nº142/2015 DE 22 DE OUTUBRO DE 2015:   Art 1º  Fica tombado 
o  Mercado Municipal  situado à Rua Benjamin Constant s/nº, Quarteirão 148, Cam-
pinas, SP, raro exemplar de arquitetura eclética.  Parágrafo único  - O bem tombado 
pela presente resolução passa a ser objeto das sanções e benefícios previstos pela Lei 
Municipal nº 5885 de17 de dezembro de 1987, e, pela Lei Municipal 12445 de 21 de 
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal 15358 de 28 de dezembro 
de 2005.  Art 2º A área envoltória do bem tombado no artigo primeiro desta reso-
lução, conforme preveem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de 
dezembro de 1987, fica delimitada aos quarteirões 148; 149; 100; e 99. Art 3º A 
área envoltória delimitada no artigo segundo desta resolução fica regulamentada 
como segue: I - As novas edificações que ocorrerem nos quarteirões discrimina-
dos deverão obedecer ao seguinte zoneamento de proteção (ZP): ZP - Qualquer 
intervenção deverá ser previamente analisada e aprovada pelo CONDEPACC. 
a - Ficam destinados ao zoneamento de proteção (ZP): 1) Todos os lotes do quar-
teirão abaixo descrito - QT. 148 - Perímetro: Rua Barreto Leme, Rua Álvares 
Machado, Av. Benjamin Constant e Rua Ernesto Khulmann. 2) Todos os lotes do 
quarteirão abaixo descrito - QT. 149 - Perímetro: Rua Barreto Leme, Rua José 
Paulino, Av. Benjamin Constant e Rua Ernesto Khulmann. 3) Todos os lotes do 
quarteirão abaixo descrito - QT. 100 - Perímetro: Rua Ernesto Khulmann, Rua 
Bernardino de Campos, Rua Álvares Machado e Av. Benjamin Constant. 4) To-
dos os lotes do quarteirão abaixo descrito - QT. 99 - Perímetro: Rua Bernardino 
de Campos, Av. Benjamin Constant, Rua José Paulino e Rua Ernesto Khulmann. 
Art 4º  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural, CSPC, da Secretaria 
Municipal de Cultura autorizada a inscrever no livro tombo competente o bem tom-
bado por esta resolução.  Art 5º  Faz parte desta resolução o mapa de identifi cação e 
localização do bem tombado e sua área envoltória.  Art 6º Esta resolução entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em espe-
cial a resolução 21/1995 e suas retificações.   Área Envoltória:  Quarteirões 148; 149; 
99 e 100.  05 IMÓVEIS PRESERVADOS - RESOLUÇÃO 21/1995. IMÓVEIS 
RETIRADOS: 01 imóvel  tombado pelo  Processo   2008;  1) Rua Regente Feijó nº 
1048; 2) Rua Barreto Leme nº 795; 3) Rua Marechal Deodoro nº 784; 4) Rua Mare-
chal Deodoro nº 786". O vice-presidente Herberto Guimarães agradece a Fabíola pela 
apresentação. O conselheiro João Manuel Verde dos Santos comenta sobre o item que 
fala da Ponte sobre a Ferrovia e que não é original. A original era de madeira pintada 
de preto dando origem ao nome, 
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  posteriormente a ponte foi substituída pela de concreto. Questiona a área envoltó-
ria do Mercado? A técnica Fabíola explica que pela questão de visibilidade do bem 
houve necessidade de se ter a área envoltória mencionada. A conselheira Daisy Serra 
Ribeiro esclarece que a área do Terminal faz parte da envoltória do Mercado possi-
bilitando a manutenção de visibilidade do bem tombado. O conselheiro João Manuel 
Verde dos Santos lembra que tempos atrás foi apresentado um projeto no Condepacc 
para essa área. O conselheiro Marcelo Juliano informa que infelizmente o projeto 
não foi para frente, não vingou. O vice-presidente Herberto Guimarães analisa que a 
grande discussão, no início do Conselho, era de uma área envoltória de 300 m, mas 
não tinham se apercebido que a lei dizia até 300 m, tanto que o primeiro zero de área 
envoltória foi o Colégio Culto à Ciência. Em bens urbanos devemos determinar como 
área envoltória o quarteirão que de fato possa preservar o entorno do bem. Os imóveis 
denominados como preservados não tinham nenhum benefício da Lei do Tombamen-
to, além de que o interesse de fato era o entorno por uma proteção do local tombado. 
O Condepacc está evoluindo. O conselheiro Marcelo Juliano ressalta que quando era 
aberto um estudo de tombamento já fi cava delimitada 300 m de área envoltória. A con-
selheira Simone Medeiros Eyer Thomaz observa que, às vezes, o bairro inteiro fi cava 
na área envoltória. O conselheiro Carlos Eduardo Ferreira de Castro coloca que por 
desconhecimento e noviciato na questão de tombamento tem dúvidas. Nesse sentido, 
de bens tombados, existem algumas compensações para o imóvel, mas e quando o 
bem tombado é público, existe benefício? A conselheira Daisy Serra Ribeiro explica 
que para bens tombados e privados, o proprietário tem benefícios quanto a isenção de 
IPTU e a Transferência de Potencial Construtivo; quando o bem é público não tem o 
IPTU, mas tem sim a Transferência de Potencial Construtivo que pode ser requerida 
como foi feito pelo Centro de Convivência. O conselheiro Carlos Eduardo Ferreira 
de Castro pergunta se quando em uma resolução se preserva 3 espécies arbóreas é 
em favor do seu valor ambiental, ou porque pode haver impacto ou apenas por sua 
existência no local? Exemplifi ca com a preservação de uma falsa Seringueira. Qual 
o parâmetro e qual é a função para que se estabeleça a base? A conselheira Daisy 
Serra Ribeiro diz que o técnico da CSPC Hélcio é engenheiro agrônomo e orienta nas 
questões ambientais. Neste caso é o olhar que se tem da praça; outra questão bastante 
importante é quando há necessidade de retirada de uma espécie, o que é permitido, se 
colocando semelhante e no volume ocupado no local. Há a questão do valor ambiental, 
do impacto e inclusive por sua existência no local, mas cada caso é analisado de for-
ma específi ca. O conselheiro Mário Gravem pergunta para dirimir uma dúvida se na 
última resolução apresentada os imóveis são tombados ou preservados. A conselheira 
Daisy Serra Ribeiro explica que todos os imóveis que estavam nas resoluções como 
preservados, ou já foram de fato tombados ou realmente não tem mais necessidade 
de se manter. O bem com o título apenas de preservado não tem respaldo jurídico. 
Os bens retirados são os bens que não foram tombados e nem estão em estudo de 
tombamento ou já estão tombados ou estão extremamente descaracterizados ou até 
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com comprometimento de ruir. O conselheiro Sérgio Caponi parabeniza este trabalho 
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  que é importante para limpar as resoluções. Cometemos enquanto Conselho mui-
tos erros. O Pontilhão foi à época um pedido de tombamento pessoal, mas hoje pen-
sa se foi o ideal. O tombamento tem que ter respaldo e esse trabalho de limpeza é 
importante. A conselheira Daisy Serra Ribeiro coloca que a questão colocada pelo 
conselheiro Caponi é importante, pois pode-se perceber com o passar do tempo que 
um tombamento foi feito por se estar emocionalmente e profundamente envolvido. 
O vice-presidente Herberto Guimarães explana que isso é lição de vida, pois em um 
determinado momento acreditou ser sim importante tombar, no momento fez certo 
juntamente com os demais Conselheiros. Com humildade pode-se rever os próprios 
conceitos e sim, modifi cá-los. Somos movidos a emoção. Acredita que o dia que o ser 
humano sentir e não racionalizar será muito mais feliz e sem problema. O conselheiro 
Mário Gravem faz um aparte, pois é importante lembrar que sentimento também é 
razão. Considera-se uma pessoa racional. Este é o único lugar do mundo que se pode 
tombar e se preservar a história. Sem memória não existe ser humano. As pessoas que 
compõem o Conselho são completamente credenciadas. Tudo tem história. Um tom-
bamento não congela a cidade; o que não existe é um plano de cidade. Conforme diz 
a conselheira Regina Márcia na história não cabe só o imóvel, mas sua imaterialidade. 
O conselheiro Claúdio Orlandi avalia em cima do que os conselheiros Caponi e Mário 
falaram o tombamento quando segue pela linha emocional é porque trás uma memória 
emocional, percebe muito isso em comentários após o tombamento de algum bem 
no Facebook. Na atualidade o Conselho está muito mais técnico do que antigamente. 
A matéria veiculada no Jornal elucida bem. Um patrimônio pode ter uma memória 
emocional e, além disso, ser relevante o seu tombamento. A população precisa através 
de divulgação tomar conhecimento do que está sendo feito assim como o fato do 
Conselho estar mais técnico não deixando de lado o progresso da Cidade. O Conselho 
 assiste à   Apresentação das Resoluções  :  1.1 - n°. 138/15 - Fábrica de Tecidos Elás-
ticos Godoy & Valbert S/A, localizada à Rua José Paulino n°. 1829; 1.2 - n°. 139/15 
- Antigo Armazém da Fazenda Santa Genebra, localizado à Avenida Albino José de 
Oliveira, Distrito de Barão Geraldo; 1.3 - n°. 140/15 - Casarão de Joaquim Egídio, 
situado à Avenida Heitor Penteado, 1172; 1.4 - n°. 141/15 - Ponte sobre Ferrovia no 
Bairro Ponte Preta, entre Avenida Francisco Glicério e Rua Abolição; 1.5 - n°. 142 
- Mercado Municipal de Campinas à Rua Benjamin Constant - Retirada dos Preser-
vados.  COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE:  A conselheira Daisy Serra Ribeiro 
comunica que o presidente se desculpa mediante o Conselho pela sua ausência, mas 
teve um trabalho extremamente complicado para resolver, sendo que o vice-presi-
dente poderia substituí-lo muito bem. Prossegue informando que a próxima reunião, 
dia 10 de dezembro, será na ACIC, por oferecimento da conselheira Adriana Flosi e 
com acompanhamento de um café.  COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: 
 O conselheiro Sérgio Caponi convida para comemoração de 45 anos da Academia 
Campineira de Letras e Artes - ACLA, dia 28 de novembro, às 15h30m com palestra 
da Acadêmica Ariane Porto e Projeção do Primeiro Corte do Filme escola O Crime da 
Cabra e no dia 29 de novembro, às 16h, haverá Concerto grátis com 
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  Prisma Trio. O técnico da CSPC Luiz Antônio Aquino (Toka) convida para evento 
sábado, dia 28 de novembro, às 13h30m, em Joaquim Egídio, para a entrega do projeto 
"Tudo de cor para você", com a presença do padrinho da iniciativa, o nadador e cam-
peão olímpico César Cielo. O evento contará coma a presença do Prefeito Jonas Do-
nizete para a colocação das plaquinhas nos bens tombados que sofreram a intervenção 
de pintura. Haverá também um mutirão de pintura com a participação dos moradores e 
show com bloco carnavalesco da cidade.  REFERENDO DO CONSELHO   - Ciência 
(ficando aberto para vistas de Conselheiros por 05 dias): 01 - IPHAN.  Assunto: 
lançamento do Edital do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) do ano 
de 2015, edição intitulada "Prêmio Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultu-
ral Imaterial. O Conselho  referenda ciência  sobre lançamento do Edital do Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) do ano de 2015, edição intitulada "Prêmio 
Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial".  / 02 -   Protocolado 
n°. 15/10/16596 PG.  Interessado: Júlia Maria Squarisi Seglio. Assunto: solicitação de 
supressão de árvores isoladas doentes ou mortas em área de estudo de tombamento, 
Processo n°. 04/03, item 85, Mata da Bosch, situada à rodovia Anhanguera Km 98, 
Vila Boa Vista. Parecer favorável da CSPC às retiradas de árvores secas ou em esta-
do fi tossanitário comprometidas, conforme levantamento e descrição, uma vez que 
a redução de área de vegetação havida não está inserida no processo de estudo de 
tombamento. Não houve redução da Mata em Processo de Estudo de Tombamento. 
O Conselho  referenda ciência  de parecer favorável da CSPC às retiradas de árvores 
secas ou em estado fi tossanitário comprometidas, conforme levantamento e descrição, 
uma vez que a redução de área de vegetação havida não está inserida no processo 
de estudo de tombamento. Não houve redução da Mata em Processo de Estudo de 
Tombamento.  REFERENDO DO CONSELHO   aos pareceres favoráveis da CSPC 
(ficando aberto para vistas de Conselheiros por 05 dias): 03 - Protocolado n°. 
15/10/44162 PG.  Interessado: Reynaldo Domingos Monteiro. Assunto: solicitação de 
autorização de reforma e publicidade em Edifi cação em Processo de Estudo de Tom-
bamento n°. 07/15 (antigo 16/2008), situado à Rua Barão de Jaguara n°. 972, Centro, 
LT. 012, QT. 01039. Parecer favorável da CSPC ao pretendido uma vez que se trata 
de nova utilização de lay out, reformulação das fachadas e publicidade (manutenção 
e limpeza da poluição visual do imóvel), o que não compromete a arquitetura ori-
ginal. Deverá ser realizada durante todo o processo uma documentação fotográfi ca 
de todas as intervenções realizadas na edifi cação para apresentação após a conclusão 
dos serviços. O Conselho  referenda e aprova  conforme parecer favorável da CSPC 
ao pretendido uma vez que se trata de nova utilização de lay out, reformulação das 
fachadas e publicidade (manutenção e limpeza da poluição visual do imóvel), o que 
não compromete a arquitetura original. Deverá ser realizada durante todo o processo 
uma documentação fotográfi ca de todas as intervenções realizadas na edifi cação para 
apresentação após a conclusão dos serviços.  / 04 - Protocolado n°. 15/10/35079 PG. 
 Interessado: Ana Cristina Vizelli. Assunto: autorização de regularização de ampliação 
residencial unifamiliar à Rua Helenita Aparecida 
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  Bassan de Sá n°. 420, Distrito de Barão Geraldo, LT. 004, QD. P, QT. 557, Resolu-
ção n°. 65/2006, área envoltória da Mata Santa Genebra. Parecer favorável da CSPC 
quanto ao solicitado uma vez que a área de permeabilidade de 25%, conforme projeto, 
está sendo mantida. O Conselho  referenda e aprova  conforme parecer favorável da 
CSPC quanto ao solicitado uma vez que a área de permeabilidade de 25%, conforme 
projeto, está sendo mantida.  / 05 - Protocolado n°. 15/10/56524 PG.  Interessado: 
Douglas Ellwanger. Assunto: solicitação de reforma em imóvel tombado pelo Proces-
so n°. 13/01, Resolução 67/08, Conjunto Arquitetônico do Cambuí - Hospital Irmãos 
Penteado. Parecer favorável da CSPC à proposta de intervenção no Hospital tombado 
no que diz respeito à reforma e adequação das instalações existentes no interior do 
Centro Cirúrgico; na relocação do patamar técnico com sistema de exaustão e ar con-

dicionado; instalação de equipamento tipo cabine de entrada de forças próximo ao 
muro de divisa do Hospital com a Rua Benjamin Constant. Esta proposta não interfe-
rirá nas fachadas e volumetria do telhado preservando a visibilidade do bem tombado. 
O Conselho  referenda e aprova  conforme parecer favorável da CSPC à proposta de 
intervenção no Hospital tombado no que diz respeito à reforma e adequação das ins-
talações existentes no interior do Centro Cirúrgico; na relocação do patamar técnico 
com sistema de exaustão e ar condicionado; instalação de equipamento tipo cabine 
de entrada de forças próximo ao muro de divisa do Hospital com a Rua Benjamin 
Constant. Esta proposta não interferirá nas fachadas e volumetria do telhado preser-
vando a visibilidade do bem tombado. Nada mais havendo, o vice-presidente Herberto 
Guimarães agradece a todos e encerra a reunião, da qual eu, Rita de Cássia Barthasar 
de Paula, transcrevo a presente Ata, que deverá ser aprovada pelo CONDEPACC. 
Campinas, 26 de novembro de 2015.
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 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
    Processo Administrativo  nº 15/10/7.327  

 Interessado : Secretaria Municipal de Educação
 Referência : Pregão Eletrônico nº 358/2015.
 Objeto : Contratação de empresa seguradora para realização de seguro nas unidades 
educacionais.
  Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do dispos-
to no Decreto Municipal nº 18099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa 
a favor da empresa  MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. , no valor global de R$ 
96.250,00 (noventa e seis mil e duzentos e cinquenta reais).
  Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
  1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação 
Municipal - SIM; e 
  2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Forma-
ção de Ajustes, para lavratura dos Termos de Contrato; e
  3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
   SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
   

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 18 DE DEZEMBRO DE 

2015 
  Protocolo n°   2015/10/61900  - Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Interes-
sado : Nelton Lima dos Santos

 À CSA 
  Solicita, Nelton Lima dos Santos, a extração de cópia de inteiro teor do  Processo 
Administrativo nº 2015/10/59510. 
  Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos 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, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à de-
monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as 
cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão 
(Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

  Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13. 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
   

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
    Processo Administrativo  n.º 15/10/57082 

 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Objeto : Aquisição de ventiladores através da Ata de Registro de Preço de Pregão 
Eletrônico nº 04/2015/FNDE/MEC.
  Diante dos elementos constante no presente processo administrativo, e do disposto 
no Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a favor 
da empresa  Ventisol Nordeste Indústria e Comércio de Ventiladores Ltda , no valor 
de R$ 16.650,00 (dezesseis um mil e seiscentos e cinquenta reais). 
  Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
  1. à Coordenadoria de Suprimentos - SME para elaboração do contrato junto ao 
sistema do FNDE - SIGARP.
  2. à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para devidas anotações. 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
   SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
   

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  Processo Administrativo : 13/10/38622 
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação
 Objeto : Prestação de serviço de inspeção e zeladoria nas unidades educacionais
  À vista dos documentos e informações acostados no presente protocolado, da ma-
nifestação do Sr. Economista às fl s. 1617 a 1619 e com a competência conferida pelo 
Decreto Municipal n° 18099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO: 
  1. O reajuste do contrato nº 220/2014 fi rmado com a empresa  WORKS CONSTRU-
ÇÃO & SERVIÇOS EIRELLI ., no percentual de 9,55% a partir de 22/12/15;
  2. A despesa complementar correspondente no valor de R$ 2.037.011,40 (dois mi-
lhões e trinta e sete mil e onze reais e quarenta centavos).
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
   SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 EXTRATO   
  Processo Administrativo nº.  2013/10/37.412.  Interessada:  FUMEC.  Modalidade:  
Pregão Presencial nº. 28/2013.  Contratada:  BIOTRATA SANEAMENTO AMBIEN-
TAL LTDA - ME.  Termo de Contrato nº.  22/2013.  Termo de Aditamento:  23/2015. 
 Objeto:  Aditamento do contrato para prorrogação e reajuste contratual na prestação 
de serviços de desinsetização e desratização em unidades da FUMEC/CEPROCAMP. 
 Valor:  R$ 11.562,60.  Assinatura:  09/12/2015.  Vigência:  12 meses (09/12/2015 a 
08/12/2016).
 

 Campinas, 15 de dezembro de 2015 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
   

 EDITAL DE ELEIÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)   

  1.  A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, inscrita no CNPJ 
n.º 57.500.902/0001-04, torna público, para o conhecimento dos interessados e de 
acordo com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego - NR 5, 
a  CONVOCAÇÃO  dos servidores que estão lotados nos seguintes estabelecimentos: 
CEPROCAMP - Prefeito Antonio da Costa Santos e FUMEC/SEDE, para eleição das 
suas respectivas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), a ser reali-
zada nos dias 02/03/2016 e 03/03/2016, das 08:00h às 16:00h, com intervalo entre 
12:00h e 13:00h.

 2.  Ficam designados, para efeito deste edital de convocação os membros da Comissão 
Eleitoral, designados de acordo portaria FUMEC nº 116/2015 publicada no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas em 11/12/2015: 
  - Alexandre Luis Fontana (FUMEC/SEDE - Recursos Humanos), 
  - Bruno Aramaki (FUMEC/SEDE - Coord. Administrativa e Financeira),
  - Camilo Moreira Corilow (CEPROCAMP Prefeito Antonio da Costa Santos),
  - Edicelmo Valdeci Costa (FUMEC/SEDE - Coord. Programa EJA), e
  - Leandro Carvalho de Oliveira (FUMEC/SEDE - Diretoria Executiva).

 3.  O prazo para inscrição dos candidatos (individual) será de 11/02/2016 a 25/02/2016 
das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h (dias úteis). A fi cha de inscrição para se 
candidatar à vaga deverá ser retirada com os membros da Comissão Eleitoral. 
 3.1.  O servidor público poderá se candidatar a membro da CIPA da unidade adminis-
trativa em que estiver lotado, desde que:
  I - esteja efetivamente exercendo suas atividades no referido local;
  II - já tenha cumprido o estágio probatório na data da inscrição;
  III - não tenha sofrido pena disciplinar;
  IV - não exerça emprego ou função de natureza temporária.

 4.  A eleição da CIPA se realizará para o preenchimento de 01 (uma) vaga de titular 
e respectivo suplente para cada um dos estabelecimentos. Assumirão a condição de 
membro titular e suplente, os candidatos mais votados respectivamente.
 4.1.  O mandato dos membros das CIPAs terá duração de 01 (um) ano, permitida uma 
reeleição.
 4.2.  Os servidores lotados na FUMEC/SEDE votarão para a escolha de um servidor 
lotado neste estabelecimento, para a vaga descrita acima no item 4.
 4.3.  Os servidores lotados no CEPROCAMP Prefeito Antonio da Costa Santos votarão 
para a escolha de um servidor lotado neste estabelecimento, para a vaga descrita acima 
no item 4.
 4.4.  Ocorrendo empate, o desempate far-se-á a favor do funcionário com mais tempo 
de serviço no estabelecimento, de acordo com o item 5.44 da NR - 5.
 4.5.  Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apura-
ção elaborada pela Comissão Eleitoral, em ordem decrescente de votos, possibilitando 
nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes, de acordo com o item 5.45 da 
NR - 5.

 5.  O voto será secreto, de acordo com o item 5.40 alínea g da NR-5.

 6.  Poderão votar e ser votados os servidores públicos da FUMEC circunscritos no 
CEPROCAMP Prefeito Antonio da Costa Santos e na FUMEC/SEDE.

 7.  A apuração dos votos será realizada no dia seguinte ao último dia da eleição, a partir 
das 09:00h na FUMEC/SEDE - Sala de Licitações.
 7.1.  A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral (Portaria FUMEC nº 
116/2015), com o acompanhamento de representantes dos empregados, de acordo com 
o item 5.40 alínea h da NR - 5.

 8.  Havendo participação inferior a cinquenta por cento dos empregados na votação, 
não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação 
que ocorrerá no prazo máximo de dez dias a contar do dia seguinte ao do último dia da 
eleição, de acordo com o item 5.41 da NR - 5.
  
 9.  Este Edital baseia-se na Norma Regulamentadora 05 e na Legislação Municipal de 
regência, sendo assim, toda e qualquer orientação adicional será regida pelas referidas 
normas.  

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
   

 COMUNICADO FUMEC Nº 17/2015   
 A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para a Edu-
cação Comunitária - FUMEC em exercício, no uso das atribuições de seu cargo, e

 CONSIDERANDO  a Resolução FUMEC nº 09/2015 que Regulamenta o Processo de 
Atribuição de Locais de Trabalhos e de Remoção de Classes dos Professores Efetivos, 
Função Atividade, assim como dos Diretores Educacionais Efetivos da Fundação Mu-
nicipal para Educação Comunitária (FUMEC), para o ano letivo de 2016, publicado 
em Diário Ofi cial do dia 19 de novembro de 2015.

  COMUNICA:

  Conforme anexo único o Resultado da Atribuição de Aulas para Professores Efetivos 
e Função Atividade da FUMEC, enquanto Local Efetivo com o de acordo dos profes-
sores, fazendo referência em específi co ao artigo 18, parágrafo único da Resolução 
FUMEC Nº09/2015. 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 ANEXO ÚNICO

MATRÍ-
CULA NOME UNIDADE REGIO-

NAL TDA PROGRAMA

481 ADRIANA CARDOZO 
BRAILA PANUNTO

CD PROFA. ODILA 
MAIA SUL 12:15 ÀS 

14:45
PROGRAMA APOIO 
À ALFABETIZAÇÃO

10243 CLAUDIA RIPARI CHIA-
CHIO

CD EMEF PROFA 
CLOTILDE 

BARRAQUET VON 
ZUBEN

NOROESTE 19H ÀS 
21H30 EJA ANOS INICIAIS

10367 CRISTIANE FRAZÃO 
LOPES PEREIRA

CD EMEF LEÃO 
VALLERIÉ NOROESTE 9H30 ÀS 

12H
PROGRAMA APOIO 
À ALFABETIZAÇÃO

10265 DENISE SOUZA DE 
GUSMÃO

CD EMEJA NÍSIA 
FLORESTA BRASI-
LEIRA AUGUSTA

SUDOESTE 18H ÀS 
20H30

PROGRAMA 
CONSOLIDANDO À 

ESCOLARIDADE

10406 TELMA REGINA DE 
CAMPOS

CD CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA 

BEM VIVER
SUL 08H30 ÀS 

11H

PROGRAMA EDU-
CAÇÃO AMPLIADA 

AO LONGO DA 
VIDA

 

   

 COMUNICADO FUMEC Nº 18/2015 
  

 A Secretária Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para a Edu-
cação Comunitária - FUMEC em exercício, no uso das atribuições de seu cargo, e

 CONSIDERANDO  a Resolução FUMEC nº 09/2015 que Regulamenta o Processo de 
Atribuição de Locais de Trabalhos e de Remoção de Classes dos Professores Efetivos, 
Função Atividade, assim como dos Diretores Educacionais Efetivos da Fundação Mu-
nicipal para Educação Comunitária (FUMEC), para o ano letivo de 2016;
 CONSIDERANDO  o Comunicado FUMEC nº 15/2015 que dispõe sobre o Resul-
tado do Processamento de Remoção e atribuição para Professores Efetivos, Função 
Atividade, assim como dos Diretores Educacionais Efetivos, na FUMEC - FASE II, 
conforme Resolução nº 09/2015, publicado em Diário Ofi cial do dia 19 de novembro 
de 2015.

  COMUNICA que:
  Continua vigendo o comunicado FUMEC nº 15/2015, publicado na data de 
11/12/2015, por não ter havido recurso previsto para as datas de 14 e 15/12/2015, 
conforme Resolução nº 09/2015.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2015 
   SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 PORTARIA FUMEC Nº 120/2015 
   A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 

das atribuições de seu cargo;

  RESOLVE:
  Art. 1º - Homologar os Projetos Pedagógicos do ano letivo de 2015 das Unidades 
Educacionais da FUMEC, dos Programas de EJA, após análise e aprovação da Gestão 
dos Programas de EJA e da Diretoria Executiva da Fundação:

 REGIONAL FUMEC NORTE: 
  UEF "PE. JOSÉ NARCISO VIEIRA EHRENBERG", localizada à Rua Roberto B. 
Teixeira s/nº - Jardim São Marcos;
  UEF "EMEF JOÃO ALVES DOS SANTOS", localizada à Rua Manoel Thomaz, 
635 - Vila Boa Vista;
 REGIONAL FUMEC SUL: 
  UEF "EMEF ANÁLIA FERRAZ DA COSTA COUTO", localizada à Rua Itagiba s/
nº - Jardim Amazonas;
  UEF "CASI - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL INTEGRADO", localizada à Rua Ade-
mir Cubero Ruano, s/n - Jardim Campo Belo - Vila Industrial;
 REGIONAL FUMEC LESTE: 
  UEF "PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS", localizada à Avenida 20 de 
Novembro, 145 - Centro;
  UEF "CPAT - CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR", localizada à Avenida 
Dr. Campos Sales, 427 - Centro;
 REGIONAL NOROESTE: 
  UEF "PADRE FRANCISCO SILVA", localizada à Rua Fornovo nº 440 - Vila Castelo 
Branco;
  UEF "JOSÉ ALVES - CAMPO GRANDE", localizada à Avenida Prof. Mário Scolari 
s/nº - Cidade Satélite Íris;
 REGIONAL SUDOESTE: 
  UEF "CAMBARÁ", localizada à Avenida Emily Cristina Giovanini s/nº. - DIC V;
  UEF "MARIA PAVANATTI FAVÁRO", localizada à Avenida Dois s/nº. - Jardim 
Cristovão.
  Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2015 
   SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  

 A Secretária Municipal de Educação de Campinas e Presidente da FUMEC, conside-
rando o inciso I do artigo 12 da Lei Federal nº. 9.394/1996 e o disposto no inciso XIX 
do artigo 2º da Resolução SME/FUMEC nº 04/2007, homologa, para o ano letivo de 
2015, o Adendo/2015 ao Projeto Pedagógico/2014 da Unidade Educacional Centro 
de Educação Profi ssional de Campinas "Prefeito Antônio da Costa Santos" - CEPRO-
CAMP da FUMEC - Fundação Municipal para Educação Comunitária.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
   SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
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 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2014/03/9439 
 Interessado: Jovina Chaves Souza 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
 DEFIRO o pedido de aproveitamento de crédito apurado, no valor de   460,8554   
UFICs , referente ao recolhimento dos exercícios de 2009 a 2011, através dos  Acordos 
357986/2011 e 377632/2012,  relativos ao código  3433.22.79.0334.01001   ,   não consi-
derado no momento do recálculo dos exercícios, em 04/2014, utilizando o valor para 
  quitação total   do lançamento 04/2014 - retroativo, nos moldes do artigo 56 da Lei 
Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito 
a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o pro-
cesso ao DRI para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, 
nos moldes do artigo 55 da Lei  Municipal 13.104/2007. 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 PEDRO LUIZ VIEIRA TAVARES 

 Respondendo pela Diretoria do DCCA/SMF - Portaria n° 85.366/2015 - DOM 26/11/2015 
   

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo: 2015/03/9030 
 Interessado: Maria Jose Durigon da Silva 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-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 24,3450 UFICs - referente 
ao recolhimento em duplicidade da parcela 05/11 do IPTU/Taxas 2013, relativo ao 
imóvel 3442.2156.0328.00000, 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 compensação, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45, da 
Lei Municipal 13.104/2007 ou por restituição, caso após, efetivado o procedimento de 
compensação, restar crédito em nome do contribuinte e, não houver débitos exigíveis 
em seu nome, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/9247 
 Interessado: Maria Aparecida Bonfa Lorentino 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-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 136,5162   UFICs, 
 referente ao recolhimento da Cota Única do IPTU/Taxas 2015, relativo ao imóvel 
3164.13.39.0090.01001, nos moldes do parágrafo único do artigo 44 da Lei Municipal 
13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito tributário será proces-
sada pela forma de compensação , nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei 
Municipal 13.104/2007 ou por restituição, caso após, efetivado o procedimento de 
compensação, restar crédito em nome do contribuinte e, não houver débitos exigíveis 
em seu nome, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/9396 
 Requerente: Shirlene Maria Bueno 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70, da Lei Municipal 13.104/2007,  e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-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 119,8958 UFIC´s - decorrente do re-
colhimento em duplicidade para o carnê de IPTU/taxas de 2014 lançado para o código 
cartográfi co nº 3413.34.97.0237.01029 (box de garagem), nos moldes 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 dé-
bitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca 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.

 Protocolo: 2015/03/10490 
 Interessado: Luiz de Almeida 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Se-
tor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apu-
rado crédito tributário pago indevidamente, no valor de 10,7737 UFICs - referente ao 
recolhimento a maior da parcela 24/24  do acordo 382538/2013, relativo ao imóvel 
cadastrado sob o nº 3413.4498.0227.01001,  nos moldes do parágrafo único do artigo 
44 da Lei Municipal 13.104/2007. Decido que a repetição do referido indébito tribu-
tário será processada pela forma de restituição, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 
45, da Lei Municipal 13.104/2007 ou pela forma de compensação caso no momento de 
efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuin-
te, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa 
SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/10550 
 Interessado: Keka Administração de Imoveis, Obras e Serviços Ltda 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Se-
tor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apu-
rado crédito tributário pago indevidamente, no valor de 227,5437 UFICs - referente 
ao recolhimento em duplicidade da Cota única do IPTU/Taxas de 2015, relativo ao 
imóvel cadastrado sob o nº 3414.2230.0025.01088,  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 parágrafo 1º do 
artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007 ou pela forma de compensação caso no mo-
mento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do 
contribuinte, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/10854 
 Interessado: Valquirio Augusto Cavedini 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-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 127,5760 UFICs, referente 
ao recolhimento das parcelas 01 e 03/11 do IPTU/Taxas 2015, relativo ao imóvel 
3441.1316.0145.00000, 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 compensação, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Muni-
cipal 13.104/2007 ou por restituição, caso após, efetivado o procedimento de com-
pensação, restar crédito em nome do contribuinte e, não houver débitos exigíveis em 
seu nome, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/11080 
 Interessado: Maria Aparecida Sales do Vale 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-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 25,2579 UFICs - referente 
ao recolhimento em duplicidade da parcela 05/11 do IPTU/Taxas 2014, relativo ao 
imóvel 3412.6337.0203.01001,  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 compensação, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45, da 
Lei Municipal 13.104/2007 ou por restituição, caso após, efetivado o procedimento de 
compensação, restar crédito em nome do contribuinte e, não houver débitos exigíveis 
em seu nome, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/11206 
 Interessado: Marcus Vinícius Pereira 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DE-
CIDO que a repetição do indébito tributário no valor de 120,0000 UFIC - referente 
ao recolhimento a maior do ISSQN Ofício, inscrição nº 325.732-0, reconhecido nos 
termos da decisão da Coordenadoria Setorial de Cadastro Mobiliário - DRM (folha 
16), publicada no DOM de 16/06/2015 será processada pela forma de restituição nos 
moldes dos artigos 44 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento 
de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contri-
buinte, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA 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.

 Protocolo: 2015/03/11213 
 Interessado: Sonia Regina Lopes Oliveira 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-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 18,9292   UFICs,  refe-
rente ao recolhimento da parcela 01/04 do IPTU/Taxas 2014 - emissão 11/2014, rela-
tivo ao imóvel 3411.4364.0306.01001, 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 compensação , nos moldes do parágrafo 1º do artigo 
45, da Lei Municipal 13.104/2007 ou por restituição, caso após, efetivado o procedi-
mento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e, não houver débitos 
exigíveis em seu nome, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e 
Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/11442 
 Interessado: Goldfarb PDG 2 Incorporações S/A 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-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 33,2230 UFIC referente à parcela 
10/11 do carnê de IPTU/taxa de lixo lançado em 2014 para o código cartográfi co nº 
3242.44.10.0002.03021, tendo em vista o recolhimento em duplicidade através do 
bloqueto nº 126088231, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Municipal 
13.104/2007. Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada 
pela forma  de compensação, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Muni-
cipal 13.104/2007 ou por restituição, caso após, efetivado o procedimento de com-
pensação, restar crédito em nome do contribuinte e, não houver débitos exigíveis em 
seu nome, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/13463 
 Interessado: Luis Antonio Costa 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-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 43,9852 UFICs, referente 
ao recolhimento em duplicidade da parcela 03/08 do IPTU/Taxas 2014, relativo ao 
imóvel cadastrado sob o nº 3423.1271.7196.01004,  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 parágrafo 1º do 
artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007 ou pela forma de compensação caso no mo-
mento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do 
contribuinte, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/13598 
 Interessado: Marina Alda Leite 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Se-
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tor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apu-
rado crédito tributário pago indevidamente, no valor de 45,3098 UFICs, referente ao 
recolhimento em duplicidade das parcelas 01 e 02/02 do IPTU/Taxas 2015, relativo ao 
imóvel cadastrado sob o nº 3423.12.29.0118.01077,  nos moldes do parágrafo único 
do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. Decido que a repetição do referido indé-
bito tributário será processada pela forma de restituição, nos moldes do parágrafo 1º 
do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007 ou pela forma de compensação caso no 
momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome 
do contribuinte, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/15019 
 Interessado: Braz Escudero Martins 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e, ainda, com base na instrução do Se-
tor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  foi apu-
rado  crédito tributário pago indevidamente,  no valor de 25,7614   UFICs  - referente 
ao recolhimento em duplicidade da parcela 07/10 do acordo 427028/2014, relativo ao 
imóvel cadastrado sob o nº 3442.14.12.0238.01001, 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 compensação , nos moldes do 
parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007 ou por restituição, caso após, 
efetivado o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte 
e, não houver débitos exigíveis em seu nome, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei 
Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/15043 
 Interessado: Mauricio Gil 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Se-
tor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  foi apu-
rado  crédito tributário pago indevidamente,  no valor de 20,1393   UFICs,  referente 
ao recolhimento da parcela 01/03 da Taxa de Lixo de 2014, relativo ao imóvel cadas-
trado sob o  nº 3432.1350.0582.01001,   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 parágrafo 1º do artigo 45, 
da Lei Municipal 13.104/2007 ou pela forma de compensação caso no momento de 
efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuin-
te, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa 
SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2015/03/15179 
 Interessado: Mara Aparecida Alves Cabral 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Se-
tor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  foi apu-
rado  crédito tributário pago indevidamente,  no valor de 24,2297   UFICs,  referente 
ao recolhimento da parcela 01/11 do IPTU/Taxas 2015, relativo ao imóvel cadastrado 
sob o  nº 3263.2239.0001.01040,   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 parágrafo 1º do artigo 45, 
da Lei Municipal 13.104/2007 ou pela forma de compensação caso no momento de 
efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuin-
te, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa 
SMF nº 001/2012.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 NOTIFICAÇÃO 
  

  NOTIFICAÇÃO  

 Protocolo:  2015/3/30146 
 Interessado (a):  REC DOM PEDRO (MAGALI MACULAN FERNANDES) 
 Código Cartográfico: 3162.53.46.0001.01001 

 Fica a SRa MAGALI MACULAN FERNANDES notificado   aapresentar no pra-
zo de 15 dias da data de recebimento desta  a certidão de matrícula atualizada do 
imóvel acima descrito , com informação dos lotes de terrenos originados pelo des-
dobro do lote informado, conforme Escritura de Doação apresentada no protocolo 
 2015/3/30146,   para alteração do lote original no Cadastro Imobiliário da Secretaria 
de Finanças.
  As matrículas deverão ser protocolizadas junto ao  Protocolo Geral da Prefeitura de 
Campinas , solicitando-se a juntada ao protocolo  2015/3/30146 .
 O não atendimento desta notifi cação pode gerar a imposição de penalidades previstas 
na legislação municipal.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 BRUNA MORAES 
 Agente Fiscal Tributário 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
 Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi ca a pessoa jurídica abaixo identifi cada, noti-
fi cada do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, em razão das ativida-
des vedadas, conforme abaixo, declaradas no CNPJ e no Documento de Informação 
Cadastral-DIC.  

CNAE - 4110-7/00-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;

 Fundamentação legal: Lei Complementar 123/2006, art. 17, inciso XIV.

 Caso a referenciada empresa queira ingressar no Simples Nacional deverá fazer a 
devida alteração em seu documento de constituição no que tange a declaração da ati-
vidade vedada, bem como a alteração em sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário 
deste ente municipal relativamente à atividade supracitada, e fazer nova opção pelo 
referido regime no prazo de trinta dias, contados a partir do último deferimento de 
inscrição dos entes municipal e/ou estadual.

  O indeferimento poderá ser impugnado no prazo de 30 dias, contados de acordo 
com artigo 22, inciso III e artigo 23 da Lei Municipal nº 13.104/2004, devendo ser 
observado que a impugnação feita em desacordo com as exigências relacionadas no 
Formulário de Requerimento Único do DRM/SMF, acarretará nos termos do parágra-
fo único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em o não conhecimento da peça 
impugnatória e o  arquivamento do respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA
DATA DE INSCRIÇÃO  NO CADAS-

TRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL 
-CCM

23.288.950/0001-69 R.B.L CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 
DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 30/11/2015

 NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
 Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi ca a pessoa jurídica abaixo identifi cada, noti-
fi cada do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, em razão das ativida-
des vedadas, conforme abaixo, declaradas no CNPJ e no Documento de Informação 
Cadastral-DIC.  

CNAE - 6810-2/03-00 - Loteamento de imóveis próprios;

Fundamentação legal: Lei Complementar 123/2006, art. 17, inciso XIV.

 Caso a referenciada empresa queira ingressar no Simples Nacional deverá fazer a 
devida alteração em seu documento de constituição no que tange a declaração da ati-
vidade vedada, bem como a alteração em sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário 
deste ente municipal relativamente à atividade supracitada, e fazer nova opção pelo 
referido regime no prazo de trinta dias, contados a partir do último deferimento de 
inscrição dos entes municipal e/ou estadual.

  O indeferimento poderá ser impugnado no prazo de 30 dias, contados de acordo 
com artigo 22, inciso III e artigo 23 da Lei Municipal nº 13.104/2004, devendo ser 
observado que a impugnação feita em desacordo com as exigências relacionadas no 
Formulário de Requerimento Único do DRM/SMF, acarretará nos termos do parágra-
fo único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em o não conhecimento da peça 
impugnatória e o  arquivamento do respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA
DATA DE INSCRIÇÃO  NO CADAS-

TRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL 
-CCM

23.735.613/0001-72 M.A.CASARIN CONSULTORIA E GESTÃO 
ADMINISTRATIVA – ME 11/12/2015

 NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94 e artigos 21, IV, 22, III e 23, 
parágrafo único da Lei Municipal nº 13.104/07 fi cam as empresas (ME e EPP) abaixo 
identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional  como 
empresa em início de atividade , tendo em vista que a opção pelo referido regime nesta 
modalidade deu-se intempestivamente, prazo superior aos 30 (trinta) dias contados do 
último deferimento de inscrição, previsto no § 5º inciso I, do artigo 6º da Resolução nº 
94 do CGSN. Os interessados poderão impugnar o presente Termo de Indeferimento 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados nos termos do inciso III do artigo 22 da lei 
municipal 13.104/2007, devendo ser observado que a impugnação feita em desacor-
do com as exigências relacionadas no Formulário de Requerimento Único do DRM/
SMF, acarretará nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa 
01/2009 em o não conhecimento da peça impugnatória e o arquivamento do respectivo 
protocolo.

CNPJ EMPRESA
DATA  DE INSCRIÇÃO  NO 
CADASTRO MOBILIÁRIO 

MUNICIPAL -CCM

23.393.506/0001-03 TORVEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 
EIRELI – ME 20/10/2015

23.381.606/0001-10 SANDRO ROGÉRIO PEREIRA – ME 20/10/2015

23.086.383/0001-68 GRISOLIA E GUERRA CLÍNICA VETERINÁRIA 
LTDA – ME 20/10/2015

22.893.331/0001-30 VALDOMIRO NASCIMENTO FILHO VES-
TUÁRIO – EPP 18/08/2015

23.113.161/0001-97 D.F. TEIXEIRA MANUTENÇÕES – ME 17/09/2015

 NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as pessoas jurídicas portadoras do CNPJ 
abaixo identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacio-
nal,  por incorrerem na falta de inscrição no Cadastro Mobiliário desta Prefeitur a, 
conforme exigência prevista no artigo 19, incisos I, II, III, IV e V, da Lei Municipal nº 
12.392/05, alterada pela Lei nº 13.519/08, artigo 17, inciso XVI, da lei complementar 
123/2006, alterado pelo artigo 2º da lei complementar 139/2011 e artigo 6º, § 5º, I da 
Resolução CGSN nº 94. O  interessado, após efetuar a devida inscrição municipal, 
deverá, caso queira ingressar no Simples Nacional, fazer nova opção, respeitado os 
prazos e procedimentos previstos no § 5º, I, e § 7º do artigo 6º da Resolução nº 94 
do CGSN.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL

23.514.947/0001-16 ALEMÃO CAMPINAS EIRELI – EPP

23.751.574/0001-05 JOSÉ ROBERTO LUZ – ME

23.761.394/0001-04 MEL COMÉRCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI EIRELI – ME

23.770.558/0001-51 FERNANDA CECÍLIA CRIVELLARO - ME

 WILSON FRANCISCO FILIPPI
  DIRETOR DE RECEITAS MOBILIÁRIAS/DRM/SMF

 

   

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo:  2015/03/25590
 Interessado:  Dinaide Rocha Teixeira
 Requerente:  Kennia Maria Linares Batista Oliveira 
                                                                                             CCM:  402389 
Assunto:  Solicitação de encerramento retroativo de Inscrição Municipal de Autônomo
Tendo em vista a solicitação do interessado e os documentos constantes nos autos, nos 
termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007  defiro  o encerramento retroativo 
da Inscrição Municipal  n°   402389 , a partir de 09/04/1997por apresentar prova hábil, 
com base no disposto no art. 1º, inciso VI da Instrução Normativa DRM/SMF 02/2015 
c/c art. 64, parágrafo 2° do Decreto n° 15.356/2005, cancelando os lançamentos do 
ISSQN Ofício de profi ssional autônomo posteriores a data de encerramento da inscri-
ção municipal. 

 WILSON FRANCISCO FILIPPI 
 Diretor de Receitas Mobiliárias - DRM-SMF 

   

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) RELATIVO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 

  Protocolo: 2015/03/30629 
 Contribuinte: Dinaide Rocha Teixeira 
 C.C.M.: 402389  
O Auditor Fiscal Tributário Municipal da Coordenadoria Setorial de Cadastro Mobi-
liário, no uso de suas atribuições legais,  NOTIFICA o contribuinte Dinaide Rocha 
Teixeira, Inscrição Municipal 402389 , na forma disposta nos Artigos 21 e 22, Inciso 
III e Artigo 23 da Lei Municipal 13.104 de 17/10/2007, da  LAVRATURA do Auto de 
Infração e Imposição de Multa Nº 002572/2015 , no valor de 1800,0000  UFIC , pelo 
descumprimento de obrigação acessória (Ocorreu a falta de comunicação, no prazo 
legal, de encerramento de atividade, sujeitando-se a penalidade do artigo 56, inciso 
VI, "b", da Lei 12.392/05). O contribuinte poderá apresentar impugnação no prazo de 
30 (trinta) dias, contados conforme Artigos 34 e 22, inciso III da Lei Municipal 13.104 
de 17/10/2007. Também poderá solicitar vistas do processo por meio de agendamen-
to, acessando o endereço eletrônico http://www.campinas.sp.gov.br/governo/fi nancas/
porta/atendimento.php no link Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC), infor-
mando necessariamente todos os dados solicitados, conforme previsto na Instrução 
Normativa nº 002/2014 - DCCA/SMF.
 

 KLAUSIUS FABRÍCIO CARVALHO 
 Auditor Fiscal Tributário Municipal -DRM-SMF 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 
 TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS 

  REF.:  Protocolado administrativo nº 2009/11/11.499
 Loteamento:  Alphaville Dom Pedro 03
 Aprovação:  Decreto nº 18.118 de 07 de outubro de 2013.
  Pelo presente  TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS , o 
Departamento de Projetos, Obras e Viação, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
 ATESTA  a execução dos seguintes melhoramentos públicos, realizados no loteamen-
to acima indicado, de acordo com os padrões técnicos defi nidos pela PMC e que se 
encontram em condições de serem recebidos:
  Construção de rampa de acesso;
  As áreas destinadas a Equipamentos Públicos Comunitários foram entregues à Pre-
feitura Municipal de Campinas com declividade máxima de 5% (cinco por cento) e 
cercadas com alambrados.
   Nos termos do artigo 7.2.7.05 da Lei 1.993/59 (acrescido da Lei 4.748/77), os melho-
ramentos públicos ora recebidos, fi cam sob responsabilidade do loteador, pelo prazo 
de 2 (dois) anos a contar desta data, pelos seus defeitos, danos e avarias.Campinas, 16 
de dezembro de 2015.
 A
 ALPHAVILLE URBANISMO S/A 
 

 Campinas, 16 de dezembro de 2015 
 ENG.º MÁRCIO DIVINO ABDALLA 

 ENG.º FISCAL DE OBRAS 
 DENISE AMARAL  

 COORDENADORA SETORIAL - SEINFRA 
 ENG.º GUSTAVO GARNETT NETO  

 DIRETOR DE DEPARTAMENTO / SEINFRA  
   

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO 
 TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS 

  REF.:  Protocolado administrativo nº 2009/11/11.499
 Loteamento:  Alphaville Dom Pedro 03
 Aprovação:  Decreto nº 18.118 de 07 de outubro de 2013.
  Pelo presente  TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS , o 
Departamento de Projetos, Obras e Viação, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
 ATESTA  a execução dos seguintes melhoramentos públicos, realizados no loteamen-
to acima indicado, de acordo com os padrões técnicos defi nidos pela PMC e que se 
encontram em condições de serem recebidos:
  Construção de rampa de acesso;
  As áreas destinadas a Equipamentos Públicos Comunitários foram entregues à Pre-
feitura Municipal de Campinas com declividade máxima de 5% (cinco por cento) e 
cercadas com alambrados.

   Nos termos do artigo 7.2.7.05 da Lei 1.993/59 (acrescido da Lei 4.748/77), os melho-
ramentos públicos ora recebidos, fi cam sob responsabilidade do loteador, pelo prazo 
de 2 (dois) anos a contar desta data, pelos seus defeitos, danos e avarias.
A
 ALPHAVILLE URBANISMO S/A 
 

 Campinas, 16 de dezembro de 2015 
 ENG.º MÁRCIO DIVINO ABDALLA 

 ENG.º FISCAL DE OBRAS 
 DENISE AMARAL  

 COORDENADORA SETORIAL - SEINFRA 
 ENG.º GUSTAVO GARNETT NETO  

 DIRETOR DE DEPARTAMENTO / SEINFRA  
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 

  
 Protocolado n.º 14/10/49.064 PG
  Interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho:
À vista das informações existentes neste protocolado bem como dos pareceres de fl s. 
396 a 402 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, quem indicam a necessidade e a ausên-
cia de impedimentos legais, AUTORIZO:
1. A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a DOCX So-
luções em Impressão e Informática EIRELLI - EPP, pelo período de 12 (doze) meses;
2. A despesa decorrente, no valor total de R$ 51.420,00 (cinquenta e um mil, quatro-
centos e vinte reais), conforme indicado, justifi cado e aprovado às fl s. 391;
3. Publique-se;
4. À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ, para a formalização do 
Termo Contratual próprio, e após, retornem os autos a esta Secretaria de Infraestrutu-
ra, para as demais providências e acompanhamento.
 

 ENGº PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 

  
  Processo Administrativo nº  14/10/45.803
 Interessado:  Secretaria Municipal de Infraestrutura  
 Assunto:  Concorrência nº 09/2015
 Objeto:  Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no bairro Vila Vitória, 
Campinas/SP.
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA  
   Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 8º, inciso V, do Decreto Municipal nº 18.099/13, AUTORIZO a despesa no 
valor global de R$ 11.316.991,73 (onze milhões, trezentos e dezesseis mil, novecentos 
e noventa e um reais e setenta e três centavos ), a favor da  COMERCIAL E CONS-
TRUTORA FÊNIX LTDA. , devendo onerar dotação orçamentária do presente exer-
cício o valor de R$ 96.892,21 (noventa e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e 
vinte e um centavos) e o restante onerar dotação orçamentária do exercício seguinte.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração 
para demais providências, conforme homologação.
 

 ENGº PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA 

 DEPARTAMENTO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO   
 Compareça o interessado abaixo relacionado, na Secretaria do Direito da  Pessoa com 
Defi ciência e Mobilidade Reduzida, Av. Anchieta, 343, 4º  andar, no horário das 09:00 
às 16:30, para ciência das informações  contidas no referido protocolado, no prazo de 
30 (trinta) dias, sob pena  de arquivamento, conforme ordem de serviço 05/2013 de 07 
de Junho de  2013. - Protocolo 2014/10/57824 
 

 LUIZ GUSTAVO MERLO 
 Diretor do Departamento de Projetos de Inclusão e Acessibilidade   

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/10/31.098 
  

  Assunto:  Execução da Base Cartográfi ca para todo o Município de Campinas a partir 
da cobertura aerofotogramétrica.

  A  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS , através do Secretário Munici-
pal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, com base nos elementos fáticos e 
técnicos extraídos do protocolado nº 2013/10/31.098, torna público que o consórcio 
 AEROCAMP  foi  NOTIFICADO  a retomar a execução do contrato nº 59/2014 (con-
corrência nº 07/2013) a partir de 17/12/2015.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2015 
 FERNANDO VAZ PUPO 

 Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR 
    Decreto 18.050 de 01 agosto de 2013 

  De acordo com a solicitação 2015/10/60.955 formulada pela Sr(a) MARCIAL PE-
NIDO NOVIELLO , decido pelo deferimento integral da Certidão do protocolado 
2013/10/18.440
 

 ELIZABETE FILIPINI 
 Diretora do DARH/SMRH 
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 COMUNICADO 
  

 De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:

 Walter de Andrade, RG: 22.940.514-9
 Protocolo: 2015/25/3509
 Referente: Pensão Temporária
 Conclusão: Contrário.      JMO: 380/15

José Lopes da Costa, Matrícula:18481( Camprev)
 Protocolo:2015/25/3634
 Referente: Isenção de Imposto de Renda
 Conclusão:Favorável.          JMO:381/15

Ana Lucia Barbera, Matrícula: 100829-3
 Protocolo:2015/10/52221
 Referente: Recurso de LTS
 Conclusão: Favorável.       JMO: 384/15

 Arnold Adolph Steger, Matrícula:6374-6(Camprev)
 Protocolo: 2010/25/2260
 Referente: Isenção de Imposto de Renda
 Conclusão: Respondido.     JMO:391 /15
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
   

 CONCURSO PÚBLICO - MÉDICOS (EDITAL Nº 02/2015) 
 HOMOLOGAÇÃO 

 A Prefeitura Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, torna públi-
ca, nesta data, a HOMOLOGAÇÃO do Concurso Público para provimento de cargos 
efetivos de Médicos, de acordo com a legislação pertinente e o disposto no Edital 
02/2015 e seus Anexos.

  O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado a 
partir da publicação de sua homologação em Diário Ofi cial do Município, podendo ser 
prorrogado, uma única vez, por igual período.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Secretário Municipal de Recursos Humanos 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNICA: 
 
  PROTOCOLO: 15/07/5476
 INTERESSADO: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA
 CPF/CNPJ: 67.167.387/0001-46
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/5526
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/5522
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: 13/07/1953 - C
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: 13/07/1875 - C
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/5523
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 INDEFERIDO

 PROTOCOLO: 15/07/4464
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: 15/07/5784
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: 15/07/5521
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: 15/07/3576
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 INDEFERIDO

 PROTOCOLO: 15/07/4465
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
LEGAL
 DEFERIDO

 PROTOCOLO: 15/07/5785
 INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.877.926/0001-09
 ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
LEGAL
 DEFERIDO

 TERMO DE INTERDIÇÃO: 
 RAZÃO SOCIAL:   LF DE ALMEIDA IGNÁCIO - ME 
 CNPJ:   19.984.093/0001-64 
 RAMO DE ATIVIDADE: SALÃO DE BELEZA 
 ENDEREÇO:   AV. JESUINO MARCONDES MACHADO, 2361 - SL 2 - CAM-
PINAS - SP 
 FICAM INTERDITADOS, ATRAVÉS DO AUTO DE OCORRÊNCIA N ° 0128, 
OS SEGUINTES PRODUTOS UTILIZADOS PELO ESTABELECIMEN-
TO: 1 FRASCO DE 1 LITRO DE ONIXX FREE GLOSS MODIFICADOR-
-L:16/04/V:04/18; 1 FRASCO DE 1 LITRO DE ONIXX FREE SHAMPOO 
DILATADOR - LOTE E VALIDADE IRRECONHECÍVEIS; 1 FRASCO DE 1 
LITRO DE GEL DILATADOR ANTI-RESIDUO DA AFRODITE COSMÉTI-
COS, LOTE ILEGÍVEL E VALIDADE: 05/2017; 1 POTE DE 1KG DE DUE 
- LISS COSMÉTICOS - BOTTOX PASTA, SEM LOTE E VALIDADE NÃO 
IDENTIFICADA. OS PRODUTOS SUPRACITADOS FICAM INTERDITA-
DOS CAUTELARMENTE POR NÃO POSSUÍREM REGISTRO JUNTO A 
ANVISA, ATE QUE SE COMPROVE QUE O PRODUTO ESTA REGULARI-
ZADO, CONFORME ESTABELECE O ART. 38, 92, 93, 110, 111 INCISO VI 
DO ARTIGO 112 E INCISO 1 DO ARTIGO 115, TODOS DA LEI ESTADUAL 
10.083/98. FORAM LACRADOS SOB LACRE PMC 0004674 CONFORME 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 61220, FICANDO COMO FIEL DEPOSITARIO O 
SR. DENIS CESAR RIBEIRO. DE ACORDO COM A RDC 3113/05 C/C LEI 
ESTADUAL 10.083/98 C/C LEI MUNICIPAL 6764/91, SENDO QUE O INFRA-
TOR FOI AUTUADO POR AUTO DE INFRAÇÃO N° 61220 POR MANTER 
EM ESTABELECIMENTO DE INTERESSE A SAUDE (SALAO DE BELEZA) 
A UTILIZAÇÃO DE ALISANTE CAPILAR SEM OS PADROES DE IDENTI-
DADE, QUALIDADE E SEGURANÇA, UMA VEZ QUE OS MESMOS NÃO 
POSSUEM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, ESTANDO APENAS NO-
TIFICADOS NA AGENCIA REGULADORA, INFRINGINDO OS SEGUIN-
TES DISPOSITIVOS LEGAIS: RDC 162 DE 2001 DA ANVISA, RDC 343 DE 
2005 DA ANVISA, ARTIGOS 44, INCISOS XI E XIX DO ARTIGO 122, TODOS 
DA LEI ESTADUAL DE 10.083 DE 1998. 
 

 Campinas, 11 de dezembro de 2015 
 ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES 

 Coordenadora VISA-LESTE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A 
COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

COMUNICA:   
 Protocolo: 2015/10/58631
Interessado: Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Assunto: Regularização de Eventos de Caráter Transitório
Indeferido por insufi ciência e inadequação de informações para avaliar as instalações 
e atividades, conforme item 5 do Anexo II do Decreto 15.038/04
 

 Campinas, 10 de dezembro de 2015 
 ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI 

 Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNICA: 
 
  PROTOCOLO: 2015/07/5222
 INTERESSADO: MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
 CPF/CNPJ: 10.588.595/0007-97
  ASSUNTO: ADITAMENTO A RECURSO PROTOCOLADO SOB N° 15/07/4906
 CIENCIA DO ADITAMENTO A DEFESA
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 ELIANA DE FATIMA PARANHOS FERNANDES 
 COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE 

   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS E 

TERAPIAS ESPECIALIZADAS - SEDITE comunica: 
  Protocolo: 15/07/06123 PAS 
  Interessado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS RAMOS DE SOUZA 
LTDA 
  CNPJ: 51.313.096/0001-89
  Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO AUTO DE INFRA-
ÇÃO Nº 4895, DE 03/12/2015 
  INDEFERIDO SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA PROTOCOLI-
ZAR PEDIDO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA E PARA CORRIGIR AS 
IRREGULARIDADES POIS OS MOTIVOS EXPOSTOS NÃO CONDIZEM COM 
AS SOLICITAÇÕES.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CECILIA COPI 

 COORDENADORA SEDITE 
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 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos - COFIT 
 Protocolo: 2006/70/5506
Interessado: COFIT/ Marcelo Negrão Lutti

DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº 51138, 51140, 
55202, 55201, 55203, 56854 e 56855. 

Protocolo: 2008/70/5803
Interessado: COFIT/ Wladimir Degasperi

DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº 4014 e 5846. 

Protocolo: 2013/156/496
Interessado: COFIT/ Carlos Henrique Moura de Oliveira

DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº 10724 e 11196.  

 Campinas, 14 de dezembro de 2015 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR DO DEPARTA-

MENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
 Protocolo: 2015/10/60701
Interessado: Sanus Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

Diante dos elementos constantes do presente protocolado, vez que preenchidos os 
requisitos do artigo 5º da Constituição Federal, defi ro o pedido de certidão de intei-
ro teor do protocolado 2013/156/1987, cujas cópias encontram-se na Coordenadoria 
Setorial de Expediente de Gabinete do Prefeito, para retirada, nos termos do Decreto 
Municipal 18.050 de 31 de Agosto de 2013.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 ADERVAL FERNANDES JUNIOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO  
  INDEFERIDOS 
PROT.10/11/8392 E PROT.12/10/14805 CLARO S/A - PROT.15/10/57883 SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.15/11/4758 EDMILSON MENDES DE OLIVEIRA - PROT.15/11/20147 
PASSALACQUA & CIA - PROT.15/11/14554 INSTITUTO RUBENS ALVES - 
PROT.15/11/14681 ORLY COMERCIO DE ROUPAS - PROT.15/11/15003 ASSO-
CIAÇÃO BRASILEIRA D’A IGREJA - PROT.15/11/20248 MAURICIO FERNAN-
DO LATARO
 

   

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
  

  COMPAREÇA O INTERESSADO 
PROT.15/10/57935 SPE 28 CAMPINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
  ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  EMITIDO O ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC Nº110/15 - ARI  
 PROT.15/11/21031 ROLAND ROBERT COLOMBARI
 EMITIDO O ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC Nº110/15 - ARI 
PROT.15/11/21206 BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA
 CANCELO O PROJETO DE ANEXAÇÃO DE LOTES APROVADO EM 22/11/2007 
DE PROTOCOLO 06/11/12138, CONFORME SOLICITADO PELO INTERESSA-
DO. 
PROT.06/11/12138 MUZETTI ARQUITETURA E URBANISMO
 DEFERIDOS
 PROT.15/11/20739 MILTON GIRALDELLI DE CAMARGO JUNIOR  - 
 PROT.15/11/20155 OLC ADMINISTRADORA LTDA - PROT.15/11/19535 ALEXAN-
DRE TOTO - PROT.15/11/17781 LUIZ CARLOS PEREIRA VAZ - PROT.14/11/7054 
JORGE VICTOR FERREIRA - PROT.15/11/14646 MATHEUS FERNANDO FARIA  
-  PROT.15/11/19680 LUIZ GUSTAVO RAMOS - PROT.15/11/19681 CÉLIO RUBENS 
B. ALBANO - PROT.15/10/59592 DESDETE DIAS BIUDES  -  PROT.15/11/20710 GE-
RALDO ANTONIO MIORIM - PROT.15/11/19962 MARIA DAS GRAÇAS AMARO  
- PROT.15/11/20920 ROBERTO CIANTELLI 
INDEFERIDOS
 PROT.15/11/20062 SERGIO P. RIGHETTO - PROT.15/11/18968 MAURICIO C. DE MO-
RAIS - PROT.15/11/19787 PRIMI & APPOLONI ARQUITETURA  -  PROT.15/11/19707 
JOÃO MANOEL V. DOS SANTOS - PROT.15/11/19749 CRODA DO BRASIL
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.14/11/18698 CLARICE LOPES PILON - PROT.15/11/18250 MARCELO BARBA-
RA - PROT.15/11/19518 JAIME CUBINES - PROT.15/11/18896 JOÃO FIALHO DE CAR-
VALHO - PROT.15/11/20774 SERGIO GOMES JUNIOR - PROT.15/11/20769 ROGÉRIO 
FIGUEIREDO SANTANA - PROT.15/11/18321 YANO SUYEO - PROT.15/11/15037 
ADILSON FRANCISCO XAVIER - PROT.15/11/18518 RODOLFO CESAR VILLA 
DO MIU - PROT.14/11/4956 NEUSA MARIA LANGONE MATAI - PROT.15/11/20675 
EDNEI COSTA - PROT.15/11/18318 EVANILDE GONÇALVES - PROT.15/11/10478 
INÁCIO ALVES DOS SANTOS - PROT.15/11/5358 INSTITUTO PENIDO BURNIER - 
PROT.15/11/19249 SOEDIL SOTECO EDIFICAÇÕES - PROT.15/11/17584 JORGE LUIS 
SIQUEIRA - PROT.14/11/3550 MARTA ELEDIR PASSERANI - PROT.15/11/20061 RE-
NATO MAZOLINI - PROT.14/11/3351 VOLNEI SERAFIN - PROT.14/11/17996 AUREA 
LUCIA A. CARVALHO - PROT.11/11/8700 DELCIO LANDO - PROT.11/11/5988 ANDRÉ 
LUIZ G. DE SOUZA - PROT.10/11/13424 ISARAEL CAETANO - PROT.14/11/18215 
NEAMIM JOÃO DA SILVA - PROT.11/11/15946 MARCELO EDUARDO F. FRANCO 
- PROT.15/10/60399 ROBERTO I. DE MIRANDA - PROT.13/11/11106 JORGE COR-
PORATIVA ADM DE BENS - PROT.12/11/6524 FLAVIO AUGUSTO F. DA SILVA 
- PROT.14/11/15323 SIMONE ALVES - PROT.12/11/11939 EDUARDO FERRAZ DE 
CAMARGO - PROT.15/10/57756 LAERCIO CARLETTI JUNIOR - PROT.15/11/13131 
NEUZA GALAN - PROT.05/11/10320 JOSÉ GEORGINO LOBO - PROT.14/11/13810 
JOÃO S. YAMEKURA - PROT.15/11/19564 JOSÉ PEIXOTO ROCHA - PROT.13/11/247 
DANIEL ANDRÉ AVANCINI - PROT.15/11/17406 MARIANA G. CABRAL - 
PROT.15/11/13726 ATILA G. DE FARIAS LARA - PROT.15/11/19564 JOSÉ PEIXOTO 
ROCHA - PROT.15/11/18086 RICARDO H. TAKADA - PROT.15/10/58588 SÉRGIO 
PIAZZON - PROT.15/11/20074 BRUNO TUROLA FELICIO - PROT.15/11/18327 NI-
COLE MONTENEGRO DE MEDEIROS - PROT.15/11/18270 FABIANO RICAR-
DO FAHL - PROT.15/11/17879 IRMA APARECIDA MARTINS - PROT.15/11/11112 
ESTER BROMBERG - PROT.15/11/18527 ANDREA ROMERO DE MEDEIROS - 
PROT.15/11/19049 IRINEU RAIMUNDO - PROT.15/11/9719 ANDRÉ LUIS NESELLO 
- PROT.15/11/2100 FABIO ALVES FREGOLENTE - PROT.15/11/8113 LUIZ CARLOS 
DE SOUZA - PROT.15/11/8843 SILVIA LEITE DE GODOY - PROT.15/11/10425 MA-
RINA LOSCHER GOMES NEGRÃO - PROT.15/11/11870 REYNALDO DOMINGOS 
MONTEIRO - PROT.15/11/19420 E PROT.15/11/19421  MARIA CRISTINA O. PAGLIU-
SI - PROT.14/11/4974 RENATO P. DO NASCIMENTO - PROT.15/11/19366 DANIELA 
COELHO - PROT.15/11/20348 MICHEL CLAITON VASQUES - PROT.15/11/944 SUELI 
MORAES - PROT.15/11/17459 CELSO R. PAGANUCCI - PROT.15/11/19246 MARCE-
LO CARADINI - PROT.15/11/19291 EMERSON CARDOSO LOPES - PROT.14/11/14535 
CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL - PROT.15/11/18596 MARIA E. VERONEZE - 
PROT.15/11/18539 ROBISON J. DA SILVA - PROT.15/11/20073 BRUNO TUROLA FE-
LÍCIO - PROT.15/11/20670 ANTONIO ROBERTO MENEGON 
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS 
PROT.15/11/20595 ALEXANDRE BARBEITO SANTOS
 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.15/11/18602 JOSÉ DONADON
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

  DIRETORA DO DEPTO. DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
   

   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 enti-
dades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, da Lei Complementar nº 49 de 20 de dezembro de 2013 e do Decreto Municipal nº 18.705, de 17 de 
abril de 2015, que versa sobre o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos as relações de requerimentos protocolizados e de documentos emitidos pela Secretaria 
Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável entre 14 de dezembro e 18 de dezembro de 2015.
 

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 14/12 e 18/12/2015

"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"

Nº PROTOCOLO DATA DE ENTRADA ANEXO SOLICITAÇÃO REQUERENTE EMPREENDIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO

2015/10/61522 17/12/2015 I LI PARTIFIB PROJETOS IMOBILIÁ-
RIOS F48 LTDA.

CONSTRUÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
VERTICAL - HMV2 - REFERENTE AO PROTOCOLO 

2013/10/21000
AVENIDA DAS AMOREIRAS, 633 - VILA SÃO BERNARDO

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL On line DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE  14/12 e 18/12/2015

"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"
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Nº SOLICITAÇÃO DATA DE ENTRADA   ANEXO SOLICITAÇÃO REQUERENTE EMPREENDIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO

2015001284 14/12/2015 "DLA/CLA
CTALPS" CRA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPINAS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RUA SUZELEY NORMA BOVE - VILA BRANDINA

2015001233 15/12/2015 III ATZ PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS - SEINFRA CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS GINÁSIO DO TAQUARAL - AVENIDA DOUTOR HEITOR PENTE-

ADO, S/N - PORTÃO 7

2015001301 16/12/2015 II LP PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS - SEINFRA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO SATÉLITE IRIS

2015001297 18/12/2015 II LI
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO 

POPULAR DE CAMPINAS - 
COHAB

DRENAGEM RUA DOS NHAMBIQUARAS, S/N - VILA COSTA SILVA

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 14 A 18 DE 
DEZEMBRO DE 2015

ATZ = AUTORIZAÇÃO  /  ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL  /  LP = LICENÇA PRÉVIA  /  LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO  /  LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO  /  RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO  /  CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO  /  PI = PARECER DE INDEFERIMENTO  /  SG = SUPORTE GEOLÓGICO  /  TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI =TERMO DE 

INDEFERIMENTO

ANE-
XO Nº PROTOCOLO DOCUMENTO EMITIDO REQUERENTE EMPREENDIMENTO OU OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO VALIDADE

I 2014/10/36707 TI 159/2015-I R SAMED PARTICIPA-
ÇÕES LTDA

IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO 
COMERCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTA-

CIONAMENTO

RUA ANTONIO LUCHIARI, 1000, 
QUARTEIRÃO 30.033 - DISTRITO 

INDUSTRIAL

I 2015001179 CDL 160/2015-I AGATHA INCORPORA-
DORA SPE

IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABI-
TACIONAL MULTIFAMILIAR HORIZONTAL

RUA EMERSON JOSÉ MOREIRA, 
932, LOTE 004, QUADRA C, QUAR-

TEIRÃO 03780
14/12/2016

I 2011/10/54343 LO 161/2015-I
PLANO MACIEIRA 

EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA

OPERAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO COMERCIAL VERTICAL CSE-5

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 
258, LOTE 02 - CENTRO

I 2010/10/37869 LO 162/2015-I
BROOKFIELD SÃO 

PAULO EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁ-

RIOS S/A

OPERAÇÃO DE EMPREENDIMENTO MULTIFA-
MILIAR VERTICAL HMV-3

AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 
1971, LOTE 22 - CENTRO

II E III 2013/10/19267

LI 161/2015-II

PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CAMPINAS 

- SETRANSP

IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 1 DO CORREDOR 
DE ÔNIBUS "OURO VERDE" NO PADRÃO BUS 

RAPID TRANSIT (BRT)

AVENIDA JOÃO JORGE, AVENIDA 
AMOREIRAS, RUA PIRACICABA, 

AVENIDA RUY RODRIGUES

30/11/2016

LI 162/2015-II
IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 2 DO CORREDOR 
DE ÔNIBUS "OURO VERDE" NO PADRÃO BUS 

RAPID TRANSIT (BRT)
30/12/2016

LI 163/2015-II
IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 3 DO CORREDOR 
DE ÔNIBUS "OURO VERDE" NO PADRÃO BUS 

RAPID TRANSIT (BRT)
31/01/2017

TCA 270/2015-III
CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS E INTERVEN-

ÇÃO EM APP
ATZ 273/2015-III 01/12/2017

II E III 2013/10/19268

LI 164/2015-II

PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CAMPINAS 

- SETRANSP

IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 1 DO CORREDOR 
DE ÔNIBUS "CAMPO GRANDE" NO PADRÃO 

BUS RAPID TRANSIT (BRT)

PRAÇA MARQUÊS DE TRÊS RIOS, 
LEITO DO ANTIGO VLT, AVENIDA 

JOHN BOYD DUNLOP

31/07/2016

LI 165/2015-II
IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 2 DO CORREDOR 
DE ÔNIBUS "CAMPO GRANDE" NO PADRÃO 

BUS RAPID TRANSIT (BRT)
31/08/2016

LI 166/2015-II
IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 3 DO CORREDOR 
DE ÔNIBUS "CAMPO GRANDE" NO PADRÃO 

BUS RAPID TRANSIT (BRT)
30/09/2016

LI 170/2015-II
IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 4 DO CORREDOR 
DE ÔNIBUS "CAMPO GRANDE" NO PADRÃO 

BUS RAPID TRANSIT (BRT)
30/11/2016

TCA 272/2015-III
CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS E INTERVEN-

ÇÃO EM APP
ATZ 275/2015-III 01/12/2017

II E III 2013/10/19270

LI 167/2015-II

PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CAMPINAS 

- SETRANSP

IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 4 DO CORREDOR 
DE ÔNIBUS "PERIMETRAL" NO PADRÃO BUS 

RAPID TRANSIT (BRT)

LEITO DO ANTIGO VLT

31/07/2016

TCA 271/2015-III
CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS E INTERVEN-

ÇÃO EM APP
ATZ 274/2015-III 01/12/2017
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II 2015001206 LI 174/2015-II
PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE CAMPINAS 
- SEINFRA

CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLU-
VIAIS, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

AVENIDA JULINSKA HEGEDES 
FERREIRA, S/N - TOTALIDADE 

DO BAIRRO JARDIM SÃO JUDAS 
TADEU

11/12/2017

III 2015001003 TCA 245/2015-III (RETIFICADO) CCISA INCORPORA-
DORA LTDA COMPENSAÇÃO RUA 02, 101 - LOTEAMENTO 

PARQUE DAS ÁGUAS

III 2013/10/39820

ATZ 293/2015-III ROYAL PALM PLAZA 
PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS 
LTDA

CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS
AVENIDA ROYAL PALM PLAZA, 

206 - JARDIM DO LAGO 14/12/2017

ATZ 294/2015-III TRANSPLANTE DE ÁRVORES ISOLADAS

III 2015001112 TCA 295/2015-III
SOCIEDADE DOS 

IRMÃOS DA CONGRE-
GAÇÃO DE SANTA 

CRUZ
CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

RUA EGBERTO FERREIRA DE AR-
RUDA CAMARGO, 151 - PARQUE 

DA HÍPICA

III 2015001113 TCA 296/2015-III ALBANO DIAS 
DUARTE CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS AVENIDA MARTINHO NOGUEIRA, 

55 - VILA 31 DE MARÇO

III 2011/10/27299

TCA 297/2015-III
LIVING APIAÍ EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBI-

LIÁRIOS LTDA
CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

AVENIDA DOUTOR CARLOS DE 
CAMPOS, 1024 - VILA INDUS-

TRIAL
ATZ 298/2015-III 15/12/2017

III 2015000949 ATZ 299/2015-III
COMPANHIA DE HABI-
TAÇÃO POPULAR DE 

CAMPINAS
CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS RUA NHAMBIQUARAS, S/N - VILA 

COSTA E SILVA 16/12/2017

III-SG 2015001015 ATZ 068/2015-III-SG
TÂNIA MARIA FER-
NANDES TRAJANO 

PINHEIRO
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA BOURDEAUX, 06 - VILLE 

SAINTE HÉLÈNE 11/12/2017

IV 2015000524 RLO 193/2015-IV CASA DI VIDRO CO-
MÉRCIO LTDA EPP SERVIÇOS DE SERRALHERIA RUA BUARQUE DE MACEDO, 

1278 - VILA NOVA 15/12/2019

IV 2015000747 TI 194/2015-IV VALDEMAR DOS REIS 
BARROS EPP

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL 
PLÁSTICO PARA USO INDUSTRIAL

RUA MARIO MARTINS DE ALMEI-
DA, 67 - JARDIM SÃO JOSÉ

IV 2014000450 LP/LI/LO 195/2015-IV ELTEC ELETRÔNICA 
LTDA

FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS DEDICADOS À AUTOMAÇÃO 
GERENCIAL E COMERCIAL

RUA LEONIDA REIMANN TROTTI, 
274 - PARQUE VIA NORTE 16/12/2019

IV 2015000912 LP/LI 196/2015-IV
EMPANADO COMÉR-
CIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME
FABRICAÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS RUA RENATO RIBEIRO, 43 - PAR-

QUE VIA NORTE 16/12/2017

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
  ROGÉRIO MENEZES  

 SECRETÁRIO DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 CONVOCAÇÃO  DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMDEMA  14/01/2016 
  

 
Ficam os senhores Conselheiros do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONVOCADOS para a 1ª Reunião Extraordinária a ser realizada no próximo dia 
14/01/2016 (quarta-feira), com início as 14:00 horas e término as 17:00 horas, no município de Campinas sito à Travessa Visconde de Congonhas do Campo, 567 - Parque 
Jambeiro, anexo ao Centro das Águas, para deliberar sobre a seguinte
ORDEMDO DIA
1. Aprovação da Ata 164ª Reunião Ordinária do COMDEMA;
2. Palavra da Presidência e Secretaria Executiva;
3. Fala dos Conselheiros;
4. Apresentação da ONG Resgate Cambuí sobre o Drama de Mariana - MG;
5. Formação da Comissão Eleitoral e 
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 CARLOS  ALEXANDRE SILVA 

 Presidente do COMDEMA 
   

 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  - COMDEMA 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE ENTIDADES 

 Ficam as entidades interessadas, regularmente constituídas e representativas, dos segmentos abaixo indicados  CONVIDADOS , a se cadastrarem na  Secretaria Executiva do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas (COMDEMA),  no período  de 21 de Dezembro de 2015 a 21 de Janeiro  de 2016 , que tornará público os procedimen-
tos para ocupação das vagas remanescentes, nos termos da Lei Municipal nº 10.841/01, do Decreto Municipal nº 18.953/2015 para os seguintes segmentos:
 -  Associações de Moradores de Bairros das Macrozonas 1, 4, 5, 6 e 7  do município de Campinas (em caso de ausência de  associações de moradores serão aceitas entidades 
comunitárias);
 -  Segmento técnico-profissional  com sede em Campinas;
 - Sindicato de Trabalhadores, c om sede em Campinas;
 - Organizações Não-Governamentais  com tradição na defesa do Meio Ambiente, com sede em Campinas  

 Os interessados deverão apresentar seus respectivos requerimentos cadastrais junto ao PROTOCOLO GERAL da Prefeitura Municipal de Campinas na   Anchieta nº 200 - 
(Paço Municipal), andar térreo, no horário de 08h00 às 17h00 de segunda a sexta-feira,  regularmente endereçados à Secretaria-Executiva do COMDEMA, munidos dos 
seguintes documentos:
 1.  Cópia do estatuto ou outro documento constitutivo e/ou regimento interno, regularmente registrado em Cartório, devendo os primeiros estarem regularmente registrados em 
Cartório competente;  
 2.  Cópia da Ata da Assembleia que elegeu a Diretoria atual, com duração do mandato, ou outro documento comprobatório de eleição da atual diretoria, regularmente registrado 
em Cartório competente;
 3.  Carta assinada pelo representante legal da entidade nomeando representante para participar da assembleia de eleição,  podendo essa nomeação constar do próprio reque-
rimento de cadastramento ;
 4. As entidades interessadas deverão informar, ainda, endereço completo, telefone(s) e e-mail da mesma ou algum representante (caso possuam) para regulares con-
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tatos;  
 O COMDEMA tem caráter deliberativo no âmbito de sua competência legal, e tem 
o objetivo de promover a participação organizada da sociedade civil no processo de 
discussão e defi nição da Política Ambiental, em questões referentes à preservação, 
conservação, defesa, recuperação reabilitação e melhoria do meio ambiente natural e 
construído no município de Campinas.
 Nele há representação do Poder Executivo Municipal, de órgãos governamentais es-
taduais e federais, organizações representativas da população, sindicais, bem como 
de entidades do segmento técnico-profi ssional, empresarial, instituições científi cas e 
organizações não governamentais de cunho ambiental, com sede no município.
 Os representantes cujas documentações apresentadas estiverem de acordo com este 
edital, poderão participar da eleição para as vagas remanescentes atendendo convo-
cação da Secretaria Executiva do Conselho via mail e Diário Ofi cial do Município.  
 Cronograma: 
 21/12/2015 - Segunda-feira: Publicação em D.O.M da convocação com prazo de 
inscrição das entidades.
 21/01/2016  - Quinta-feira: Fim do prazo para inscrição das entidades.
 01/02/2016 - Segunda-feira:  Publicação das Entidades Deferidas e Indeferidas pela 
Secretária Executiva, com justifi cativa no caso de INDEFERIMENTO.
 02/02/2016 -  Terça-feira: Início de prazo de apresentação de RECURSO pelas enti-
dades indeferidas.
 12/02/2016 - Sexta-feira: Fim de prazo de apresentação de recurso pelas entidades 
indeferidas.
 19/02/2016 - Sexta-feira: Publicação dos recursos deferidos e indeferidos, com justi-
fi cativa no caso de indeferimento.
 Na Convocação da 168ª Assembleia Ordinária do COMDEMA constará o ítem de 
pauta de eleição das entidades  regularmente cadastradas para as vagas remanescentes 
do Conselho.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 Secretária Executiva COMDEMA 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

 ATA AGO DE NOVEMBRO DE 2015- CONGEAPA 
  

 Ata da AGO de NOVEMBRO de 2015 do CONGEAPA. No Observatório Municipal 
de Campinas Jean Nicolini, sito à Estrada das Cabras, s/nº, km 34, no Distrito de Jo-
aquim Egídio, Campinas/SP, o Presidente do Conselho - CONGEAPA, Rafael Moya, 
fez em primeira chamada às 18:30h e segunda chamada às 19h, da convocação da 
AGO de Novembro que teria a seguinte pauta: 1) Aprovação das atas das AGO da reu-
nião anterior; 2) Informes da Presidência; 3) Fala dos conselheiros; 4) Apresentação 
pelos representantes do Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini sobre suas 
atividades e propostas referentes à poluição luminosa; 5) Apresentação pela Comissão 
de Revisão do Regimento Interno de propostas; 6) Análise de Protocolados. Passado 
o tempo regimental da segunda chamada fez a contagem dos Conselheiros presentes 
junto e confi rmou a falta de quórum mínimo para se estabelecer a Assembleia. Con-
siderando o Decreto 14.102 de 08 de outubro de 2002 que versa sobre o Regimento 
Interno, como segue: Art. 19 - À hora estipulada, o Presidente do Conselho ou o con-
selheiro que o substitua verifi cará o quorum no livro de presença. Havendo quorum, 
declarará iniciada a reunião. § 1º O quorum das reuniões se estabelece com a presença 
da maioria absoluta (50 % mais um) dos conselheiros com efetivo mandato de titular, 
ou de seu suplente em caso de ausência do titular; § 2º Caso não haja quorum em 
primeira chamada, serão aguardados 30 minutos para nova verifi cação, quando será 
dado início ou será encerrada a reunião. O Presidente declarou encerrada a AGO de 
Novembro de 2015, face a ausência de quórum na segunda chamada do pleno. Eu 
Janete Navarro lavrei a presente ata.
 

 Campinas, 04 de dezembro de 2015 
 RAFAEL DUARTE MOYA 

 Presidente do CONGEAPA 
   

 ATA AGO DE OUTUBRO DE 2015 - CONGEAPA 
   

Aos vinte e sete de outubro de 2015, com início às 18:30 horas, na Sede do Conselho, 
sito à Rua Heitor Penteado, 1162 - Distrito de Joaquim Egídio, com a presença dos 
seguintes conselheiros: Claudia Mariz Resende Esmeriz (SVDS), Marcelo Ferreira da 
Silva(SEPLAN), Marcelo Duarte da Conceição (Subprefeitura de Joaquim Egídio), 
Thomaz Alcantara Cavallaro (AR14), Maria Carolina P. Filippi (SANASA), José Apa-
recido de Lima (Associação dos Bairros Carlos Gomes e Adjacências), Newton Bar-
tolomeu dos Santos (Sociedade Civil dos Amigos de San Conrado), Sandra Regina 
Venâncio Martins (Ass. Moradores Nova Sousas) Paulo Roberto Cielo (Associação 
Morada das Nascentes), Silvia Regina A. Ferreira (Associação de Moradores e Ami-
gos de Joaquim Egídio), Jorge Alberto Teixeira (Sociedade Loteamento Colinas do 
Atibaia), Susanna Margreta von B. Ulson Cardoso ( Assoc. Dirigentes Est. Gastr. Sou-
sas e Joaquim), Eduardo Lunardelli Novaes (Sindicato Rural de Campinas), Dionete 
Santin (UNICAMP), André Luiz dos Santos Furtado (EMBRAPA), Rafael Duarte 
Moya (SOS Mata Santa Genebra). O Presidente Rafael Moya ao constatar o quórum 
deu por aberta a AGO de outubro de 2015 e leu a pauta do dia: 1) Aprovação da Ata da 
AGO anterior; 2) Informes da Presidência; 3) Fala dos Conselheiros; 4) Apresentação 
pela The Nature Conservançy Brasil de Politicas Públicas sobre produtores de água e 
5) Análise de protocolados. Colocado em votação o item 1, a ata foi aprovada com 3 
abstenções dos conselheiros, André Furtado - EMBRAPA, Marcelo - SEPLAN e Dio-
nete - UNICAMP. Passando para o item 2, o presidente avisou que face a falta de in-
formações referentes ao empreendimento Estadual de construção da Barragem Pedrei-
ra/Campinas, a comissão deverá devolver o protocolo com o pedido de resposta aos 
quesitos por ela elaborados. Comunicou que esteve no MP e explicou que não é o 
conselho que faz o seu Regimento interno procurando esclarecer que por mais que o 
CONGEAPA tenha sua proposta de Regimento Interno, ele deverá passar pelo crivo 
do Prefeito Municipal. À seguir, falou sobre o ofi cio da SVDS solicitando 2 represen-
tantes para participar do Grupo de Trabalho do PSA e os conselheiros Eduardo Lunar-
delli como titular, Cido e Jorge Alberto como suplentes foram votados e aprovados 
com 1 abstenção do conselheiro Eduardo Lunardelli. A seguir passou para o item 3, 
fala dos conselheiros e o Conselheiro Jorge Alberto falou sobre o andamento da elabo-
ração da minuta do Regimento Interno. Entregou os arquivos referentes à base legal 
utilizada na elaboração, bem como a minuta do Regimento, para a secretária executiva 
encaminhar aos conselheiros via e-mail. Falou da pretensão de marcar uma reunião na 
2ª quinzena de novembro para poder discutir o regimento em blocos e posteriormente 

apresentá-lo na integra ao pleno. Falou que fez a compilação de Regimentos Internos 
de outras APA´s. Disse que a fase 1 está pronta e a segunda fase será a apreciação dos 
conselheiros. A terceira questão é quem vai aprovar esse regimento. Outro informe foi 
a conselheira SILVIA que lembrou ao pleno que a SANASA fi cou de fazer uma apre-
sentação ao pleno do CONGEAPA sobre a ETE. O visitante Alcino Vilela teve a pala-
vra concedida pelo presidente e o mesmo convidou ao pleno para participar do Fórum 
de Conselheiros Municipais e Movimentos Sociais no dia 09 novembro 2015 / segun-
da-feira .HORÁRIO: 19h. LOCAL: Salão do Sindicato dos Trabalhadores da Constru-
ção Civil .Rua Barão de Jaguara, 704, Centro, Campinas-SP. Frizou a necessidade de 
união dos conselhos de forma a trabalharem de forma transversal às políticas públicas 
. A Conselheira Claudia Esmeriz disse que os planos de trabalho do plano de manejo 
da APA já estão na Secretaria e crê que logo o conselho será chamado para o começo 
da análise. Outra informação foi de que em Campinas há outra APA, a APA do Campo 
Grande e logo que ela foi instituída foram colocadas placas, o que gerou grande co-
mentário nas redes sociais sobre como em Sousas ainda não tem essa sinalização .Ela 
entrou em contato com o Secretário que contactou a EMDC que irá providenciar ime-
diatamente a instalação de 7 placas na APA de Sousas e Joaquim Egídio. A visitante 
Marcela Moreira disse que a Prefeitura propôs a revisão da LUOS e do Plano Diretor 
juntamente e entende ser um contra censo. Disse que houve uma ofi cina em Barão 
Geraldo onde a população se colocou absolutamente contra a expansão urbana da re-
gião e o plano da FUPAN era exatamente o contrário. Como a LUOS será votada em 
2016 crê que a região da APA deva fi car atenta pois a proposta da FUPAN vai nos 
afetá-la diretamente. O conselheiro Cido disse que o que mais tem ocorrido em Cam-
pinas são as montagens de ofi cinas e na hora de apresentar o produto fi nal, o que a 
população falou não é considerado. Marcela disse que a FUPAN está autorizando um 
empreendimento na entrada de Barão Geraldo que permite 40.000 pessoas. O Presi-
dente então, chamou o Engenheiro Agrônomo Henrique Bracale da The Nature Con-
servancy para apresentaro item 4, Polítcas Públicas para produtores de água. Foi uma 
apresentação dinâmica onde respondeu à perguntas dos conselheiros. Finda a apresen-
tação o conselheiro Eduardo perguntou qual a missão da TNC e o Sr. Henrique respon-
deu que no Brasil eles criaram uma plataforma de fundo de água, onde eles conseguem 
convencer e defi nir a maneira como as empresas devam trabalhar. Eles trabalham jun-
to a prefeituras e empresas privadas e a medida que o projeto avança eles se colocam 
como apoio das prefeituras e sempre buscam apoio fi nanceiro, eles tem mais de 1 
milhão de sócios nos EUA. O visitante Alcino Vilela perguntou como funcionou o 
trabalho com Jaguariúna onde eles falaram que terá um fi nanciamento vindo por parte 
da conta de água. Respondeu que foi uma iniciativa do Município, pois em Jaguariúna 
a tarifa ainda não está, implementada. Mas que todo ano com a revisão da tarifa disse 
que a Prefeitura vai atrás da ARES PCJ onde à partir do aumento estipulado coloca-se 
mais 2 % que irá para o fundo do PSA. Mas eles tem isso embasado em Lei. A visitan-
te Marcela disse que pelos valores apresentados como retorno ambiental e social os 3 
milhões que a prefeitura emprega é quase nada, levando em conta que é um valor para 
toda a duração do projeto. O conselheiro Eduardo comentou que o que tem sido difícil 
é conseguir fazer com que as empresas que tem que compensar, efetivamente encon-
trem àreas para fazer o plantio. A conselheira Dionete disse que em Campinas existe o 
BAV e tem funcionado. Ela mesma tem feito plantios em áreas, e que ela leva a des-
crição à SVDS e eles indicam o local. O Sr. Henrique completou que um outro valor 
que todo esse plantio tem é que também trazem o componente do monitoramento hi-
drológico junto com a EMBRAPA. O próximo ponto de pauta e último foi a leitura de 
pareceres de protocolados. O primeiro foi sobre o parque astronômico. A sugestão do 
presidente foi que o conselho desse sua análise acompanhando o parecer da SVDS a 
conselheira Claudia disse que se preocupa pois como no último evento a EMDEC não 
deu apoio e houve muito transtorno, a parte operacional tem que fi car muito clara. 
Exemplifi cou o evento particular da Harley Davison que fechou a rua principal de 
Sousas no último fi m de semana e teve todo apoio da EMDEC. A decisão foi de reme-
ter o protocolo à Conselheira Graça para avaliar posteriormente. A seguir, o presiden-
te passou a discutir o protocolado da Barragem e o Conselherio Eduardo, disse que por 
2 vezes se reuniram e optaram por basearem-se no PTA da PMC. Continuou dizendo 
que tecnicamente, os 3 não se encontravam capazes de avalizar o protocolo até por 
ausência de dados. Na opinião dele o PTA foi muito bem feito, constataram primeira-
mente que está sendo licenciado somente a barragem, e não se fala das obras de opoio. 
Isso os levou a concluir em aprovar a barragem nos mesmos moldes da SVDS mas 
com exigências que entenderam pertinentes, como por exemplo: toda compensação 
deverá ser feito na área da APA. Outro caso existente é que tem danos a bem tombado 
e no PTA eles elencaram um grupo de leis para embasar que a compensação por esse 
dano, fosse de forma fi nanceira e destinada ao órgão gestor da APA. Como fi caram 
muitas dúvidas, o encaminhamento foi de pedir mais tempo para poderem analisar. O 
parecer foi com questionamento ao empreendedor, solicitando o posterior retorno ao 
Conselho com as respostas. O conselheiro Jorge Alberto trouxe a questão de falta de 
informação sobre a implantação e manejo da fl ora nessa região, pois não foi apresen-
tado uma estratégia para isso. Disse que defende a criação de uma unidade gestora. 
Então o presidente leu o parecer e foi votado e aprovado com 1 abstenção da Conse-
lheira Susanna. O Presidente deu por encerrada a AGO de outubro e eu Janete Navar-
ro, secretária executiva, lavrei a presente ata. 
 

 Campinas, 27 de outubro de 2015 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRRO 

 Secretária Executiva do CONGEAPA 
   

 PARECERES APRESENTADOS E VOTADOS NA AGO DE 
DEZEMBRO DE 2015 CONGEAPA 

  
   1)Protocolo: 2008/10/47383 -     Interessado:   Telefonica -  Histórico:  A empresa execu-
tou fi ação entre Sousas e Joaquim Egidio totalmente em desacordo do projeto apro-
vado. Foi intimada a retifi car o serviço e, ao faze-lo, provocou uma série de danos 
ambientais. O Congeapa solicitou que a SVDS enviasse o protocolado à Secretaria de 
Assuntos Juridicos para que fosse elaborado um TAC em Junho de 2014. Em Agosto 
de 2015 a Procuradoria do Municipio - um ano de dois meses depois, o conselho cons-
tata estupefato - que a resposta só então é emitida em meia folha de sulfi te dizendo 
que o TAC deveria ser elaborado pela SVDS e que se houvesse duvidas jurídicas que 
o mesmo poderia retornar os autos para apreciação. Foram também anexados cópias 
de outro protocolo - de nº 2014/10/46775 - Interessado Ecoville Empreendimentos 
Imobiliários sem qualquer justifi cativa o que nos fez perder um tempo enorme lendo 
e tentando decifrar de que se tratava tal parecer.  Parecer:   Nos perguntamos se, com 
tanta demora do departamento jurídico, qual a credibilidade da PMC na cobrança dos 
danos; Que seja imediatamente elaborado o TAC com; 2.1.Estabelecer valor através 
através de peritagem que calcule multa sobre percentual sobre o custo da obra; 2.2. 
Que essa multa seja paga em Pecunio a ser depositado no PROAMB; 2.3. Que o CON-
GEAPA aprove o TAC antes da apresentação do mesmo à empresa; 2.4. Que o valor 
seja necessariamente utilizado na APA de Campinas .  Em votação, parecer APROVA-
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DO com uma abstenção da SANASA. 2)  Protocolo: 2015/11/4836 -     Interessado:   José 
Carlos da Silva Junior -   Ref.: Solicitação para Certidão de Uso de Solo -   Históri-
co:  Sitio de 22.171,05 m² destacado da Fazenda São Pedro - Bairro das Cabras - onde 
deseja instalar a atividade "sitio de turismo e lazer, com serviços de hospedagem, 
restaurante e bar". Existe "de acordo" do Julio Lobo onde afi rma que sua atividade 
"ajudará a proteger o entorno contra a poluição luminosa". O Departamento de Pla-
nejamento dá manifestação e análise onde "a conclusão é pela viabilidade do preten-
dido quanto ao uso do solo já que o uso é permitido tanto pela lei 10.850/01 quanto 
pelo Plano Diretor. Pede contudo manifestação da SVDS. A SVDS aponta o projeto é 
compatível com a APA devendo respeitar a legislação vigente e demais procedimen-
tos.  Parecer:  Considerando-se que o uso solicitado - "sitio de turismo e lazer com 
serviços de hospedagem, restaurante e bar": Não fere as legislações incidentes para o 
local constantes na Lei Municipal 10.850/01, pelo contrário, faz parte da "vocação" 
destinada à área; Estão de acordo com o Plano Diretor do município que estabelece as 
diretrizes especifi cas para a Macrozona 1; Tem a anuência do Diretor do Observatório 
Municipal Jean Nicolini - Julio Cesar Ferreira Lobo - que afi rma que sua implantação 
irá ajudar e proteger o entorno contra a poluição luminosa habilitando-a a criar a Àrea 
de Proteção Estelar (APE). Nosso parecer é FAVORAVEL desde que: Sejam observa-
das todas as condicionantes constantes na Lei Municipal 10.850/01 no que se refere às 
atividades de terraplenagem e construção; à iluminação em relação ao observatório; 
etc. A concordância com o uso não dá anuência para a ocorrência de eventos de maior 
capacidade do que a máxima estabelecida para o empreendimento pelos órgãos com-
petentes em relação a pessoas e estacionamento de veículos. Que seja comprovada a 
destinação fi nal adequada aos efl uentes gerados no empreendimento. Este Parecer não 
aprova utilização de rádios telescópios e outros equipamentos semelhantes. Em vota-
ção, Parecer  APROVADO com 1 abstenção da Conselheira Sandra Ventura 

 Campinas, 15 de dezembro de 2015 
 RAFAEL DUARTE MOYA 

 Presidente CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 NOTIFICAÇÃO   
 Fica a benefi ciária abaixo relacionada notifi cada por meio desta solicitar a Vossa Se-
nhoria que compareça à nossa sede situada na Rua Sacramento, 374, Centro, Campi-
nas-SP, no prazo de  30 (trinta) dias  a contar da publicação desta para tomar ciência 
quanto a elaboração dos cálculos de revisão do benefício de pensão com adicional de 
tempo de serviço de forma não cumulada.
  A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
  Processo Administrativo Nº 15/25/2152
  Clirian Moraes Pupo Nogueira Matricula No 12797-3 

  Fica o senhor abaixo relacionado notifi cado por meio desta solicitar a Vossa Senhoria 
que compareça à nossa sede situada na Rua Sacramento, 374, Centro, Campinas-SP, 
no prazo de  30 (trinta) dias  a contar da publicação desta para tomar ciência quanto a 
apresentação de documentação que comprove dependência econômica.
  A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do No-
tifi cante.
  Processo Administrativo Nº 15/25/3531
  Mauricio Jacinto do Prado  

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 ALINE PÉCORA 

 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 

 CEASA 
  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  

  PREGÃO PRESENCIAL N.º  019/2015 -  PROTOCOLO N.º  2015/16/01649 - (EX-
CLUSIVO PARA ME/EPP) -  TIPO DE LICITAÇÃO:  MENOR PREÇO -  OBJE-
TO:  Registro de Preços para o futuro fornecimento de  Material de Escritório , para a 
CEASA/Campinas.  COMUNICADO:  O Sr.  Diretor Presidente da CEASA Campinas, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,  RESOLVE: ADJUDICAR , 
as empresas:  RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME (RIPAPER),  para os lo-
tes: LOTE 01: pelo valor total R$ 2.415,00;  LOTE 04: pelo valor total R$ 2.926,00; 
e LOTE 06: pelo valor total R$ 19.900,00;  ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP, 
 para os lotes:  LOTE 02: pelo valor total de R$ 3.392,00; LOTE 03: pelo valor de R$ 
4.840,00; e LOTE 05: pelo valor total de R$ 404,00;  e a empresa  INOVAÇÕES RA-
FAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ,  para o lote: LOTE 07:  pelo valor total de R$ 
5.670,00, para o objeto retro referido, pelo critério de menor valor total por lote e por 
atender todas as exigências do edital.  HOMOLOGAR , a presente licitação conside-
rando os elementos constantes nos autos.
 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 DIRETOR PRESIDENTE 

   

 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
  

  PREGÃO PRESENCIAL Nº  018/2015 -  PROTOCOLO Nº  2015/16/01626 -  OB-
JETO:  Aquisição de 03 (três) veículos de passeio, para o Programa de Alimentação 
Escolar do Município de Campinas, conforme convênio fi rmado entre a PMC e a 
Ceasa/Campinas.  COMUNICADO:  Considerando a inabilitação da única empresa 
participante a Ceasa/Campinas,  FRACASSA  o processo licitatório retro referido. 
 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 DIRETOR PRESIDENTE 

   

 AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL   
  DISPENSA DE LICITAÇÃO  N.º 0226/2014  - PROTOCOLO  N.º 2014/16/01716 
 -  1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO  N.º 029/2014  -   OBJETO:  Contrato de 
prestação de serviços aplicados à Tecnologia da Informação, compreendendo a manu-
tenção lógica em servidores, confi guração de servidores de Backup e outros serviços 
especializados para atendimento de demandas de implementações no Datacenter da 
Administração da Ceasa/Campinas.  CONTRATADA:  GUSTAVO VERA SOLU-

ÇÕES TI - ME,  CNPJ  sob o n.º 20.380.618/0001-31.  VALOR:  Acordaram as partes 
no sentido de que não haverá qualquer alteração do valor recebido pela Contrata-
da, que permanecerá auferindo o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), por hora técnica, 
para os próximos 12 (doze) meses de contrato.  PRORROGAÇÃO:  Iniciando-se em 
24/11/2015 e, encerrando-se em 23/11/2016. Permanecem em vigor e inalteradas as 
demais cláusulas do contrato inicial e demais aditamentos, que não colidirem com 
este Termo Aditivo.
 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 DIRETOR PRESIDENTE 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
  HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  112/2015 
 PROCESSO   Nº 752/2015 
 OBJETO:  Aquisição de travesseiro.
  Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº  112/2015,  bem como  ADJUDICO  e  AU-
TORIZO  a despesa a favor da empresa:
 -  M7 Tecidos e Acessórios Ltda-Epp.,  para os itens de 01 e 02, no valor total de 
R$13.000,00 (Treze mil reais).
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA   
 Presidente do Hospital Municipal  Dr. Mário Gatti 

   

 DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS, HOMOLOGAÇÃO 
E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  116/2015 
 PROCESSO   Nº 762/2015 
 OBJETO:  Aquisição de carro para medicação. 
  Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e do disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, resolvo:
 01)  Informar que o pregoeiro declarou  DESERTO  o item 01, por não haver interessa-
dos na apresentação de proposta. 
 02) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 116/2015 , bem como adjudicar e auto-
rizar a despesa a favor da empresa:
 -  Lanco Ltda.,  para o item 02, no valor total de R$20.296,55 (vinte mil, duzentos e 
noventa e seis reais e cinqüenta e cinco centavos). 
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA   
 Presidente do Hospital Municipal  Dr. Mário Gatti 

   

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  Protocolo Nº.975/2015 
  Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de peças para o 
equipamento ventilador pulmonar marca Maquet, com base no Artigo 25, I da Lei 
Federal nº 8.666/93.
 Maquet do Brasil Equip. Médico Ltda.,  no valor total de R$3.822,11 (Três mil oito-
centos e vinte e dois reais e onze centavos).

 ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº.1004/2015 
 - Handle Com. De Equip Médicos Ltda.,  para o item 01, no valor total de R$1.925,00 
(Um mil, novecentos e vinte e cinco reais).

 Protocolo Nº.1029/2015 
 - Suprihealth Sup. Médicos Ltda.,  para o item 01, no valor total de R$2.307,24 (Dois 
mil, trezentos e sete reais e vinte e quatro centavos).

 Protocolo Nº.1037/2015 
 - Cenellar Com. De Mat. Méd. Hosp. Ltda - ME,  para os itens 01 e 02, no valor total 
de R$3.080,00 (Três mil e oitenta reais).
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA   
 Presidente do Hospital Municipal  Dr. Mário Gatti 

 IMA 
  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 RESUMO DO CONTRATO Nº 040/2015 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2014- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

029/2014 
 OBJETO: registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de en-
caminhamento e comutação de pacotes para implantação do Concentrador (Core) da 
Rede Óptica Municipal baseada em MPLS e metro-ethernet através de empresa espe-
cializada com implantação das camadas de núcleo e distribuição. CONTRATADA: 
 SAGAZ SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 
LTDA -ME . CNPJ nº 08.646.703/0001-01 . VALOR CONTRATUAL: R$ 763.536,70 
(setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses, contatos a partir do dia 16/12/2015. 

 GERÊNCIA JURÍDICA 
  

   

 RESUMO DO CONTRATO Nº 044/2015 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2014- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

029/2014 
 OBJETO: registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de en-
caminhamento e comutação de pacotes para implantação do Concentrador (Core) da 
Rede Óptica Municipal baseada em MPLS e metro-ethernet através de empresa espe-
cializada com implantação das camadas de núcleo e distribuição. CONTRATADA: 
 SAGAZ SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 
LTDA -ME . CNPJ nº 08.646.703/0001-01 . VALOR CONTRATUAL: R$ 515.391,44 
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(quinhentos e quinze mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses, contatos a partir do dia 16/12/2015.
 

 GERÊNCIA JURÍDICA   

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão n. 2015/229  - ELETRÔNICO.  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE LACRE PARA CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO. 
 Recebimento das propostas até às 8h do dia 08/01/2016 e início da disputa de preços 
dia 08/01/2016 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.
licitacoes-e.com.br. O edital poderá ser obtido nos sites (www.licitacoes-e.com.br e 
www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h 
às 17h.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
   

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  A  ditamento n.2  ao Contrato n . 2013/5822 ; CD: 25/2013; Contratada:  Consist Busi-
ness Software Ltda  . ; CNPJ: 12.843.800/0001-53; Objeto: licença de uso e garantia 
de atualização técnica s soluções de gestão contábil e de RH.; Vig. prorrog.: por mais 
até 12 meses a partir de 20/12/2015; Preço: reajuste da ordem de 10,48%; Valor: R$ 
533.563,16.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
   

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2015/176  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE CURVAS E LUVAS 
PRFV. Recebimento das propostas até às 8h do dia 12/01/2016 e início da disputa de 
preços dia 12/01/2016 às 9h.
 Pregão n. 2015/192  - ELETRÔNICO. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INSPEÇÃO TÉCNICA EM VASOS PRESSURIZADOS E CALIBRAÇÃO DOS 
SEUS MANOMETROS E VÁLVULAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM 
MTE-NR13. Recebimento das propostas até às 8h do dia 14/01/2016 e início da dis-
puta de preços dia 14/01/2016 às 9h. 
 Pregão n. 2015/195  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE 
ALUMÍNIO, COM MISTURA DE GASES PADRÕES. Recebimento das propos-
tas até às 8h do dia 15/01/2016 e início da disputa de preços dia 15/01/2016 às 9h. 
A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. 
Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 
13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   

 SETEC 
  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
  

 HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO Nº 27/2015 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 9343 de 13 de outubro de 2015 . 

  OBJETO:  C  ontratação  de empresa para o  fornecimento de cestas básicas de ali-
mentos,  com um mensal estimado de  314 (trezentos e quatorze)  unidades cestas 
básicas de alimentos, conforme  Memorial Descritivo - Anexo I , e nas condições con-
tidas neste instrumento convocatório,  contrato com vigência até o dia 01/09/2016 , 
em atendimento ao protocolo nº 9343/2015.

  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo  HOMO-
LOGO  E ADJUDICO  o presente processo licitatório desenvolvido na modalidade 
Pregão Eletrônico, adjudicando a favor da licitante: 
  
  COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA., declaro vencedor para o lote único com 
 contrato com vigência até o dia 01/09/2016 , no valor estimado de R$ 446.734,08 
(Quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos trinta e quatro reais e oito centavos), 
sendo o valor unitário por cesta básica no valor de R$ 118,56 (Cento e dezoito reais e 
cinquenta e seis centavos).

  Campinas, 17 de Dezembro de 2015
 

 SEBASTIÃO SERGIO BUANI DOS SANTOS 
 PRESIDENTE DA SETEC 

   

 COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC 
  

 HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO Nº 23/2015 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 5313 de 21 de maio de 2015 . 

  OBJETO: C ontratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção corretiva em 34 (trinta e quatro) Veículos Leves, Utilitários Multi-
marcas e 07(sete) - Veículos Pesados, com fornecimento de peças e acessórios ori-
ginais,   compreendendo os seguintes tipos de serviços: LOTE 1 - mecânica, abran-
gendo lavagem completa (incluindo lubrificação e engraxamento), alinhamento 
de direção, balanceamento de roda, cambagem, troca de óleo e conserto/reparo 
de pneus; LOTE 2 - elétrica LOTE 3-funilaria, pintura, LOTE 4 - vidraçaria, 
LOTE 5 - tapeçaria, e, LOTE 6 - Veículos Pesados, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, dos veículos que compõem a frota da 
SETEC - Serviços Técnicos Gerais  , para o período de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado pelo igual período, até o prazo máximo de 60(sessenta) meses, 
pelo critério de menor preço, de acordo com a necessidade desta Autarquia  . 

  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo  HOMO-
LOGO  E ADJUDICO  o presente processo licitatório desenvolvido na modalidade 
Pregão Eletrônico, adjudicando a favor das licitantes: 
  
  Sagrou-se vencedora dos lotes 01,04 e 05 à empresa  REV CAR AUTO CEN-
TER - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME : Lote de nº 01, com o valor R$ 

203.494,35, sendo R$ 69.459,40 para despesas com Serviços de Mão de Obra e o 
valor de R$ 134.034,95 para as despesas com peças e acessórios; Lote 04 com o valor 
R$ 15.099,95, sendo R$ 910,20 para despesas com Serviços de Mão de Obra e R$ 
14.189,75 para despesas com Peças e Acessórios e Lote 05, no valor de R$ 18.996,87, 
sendo R$ 13.048,49 para despesas com Serviços de Mão de Obra e o valor de R$ 
5.948,38 para as despesas com peças e acessórios , totalizando valor do contrato anual 
estimado de  R$ 237.591,17(Duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e um 
reais e dezessete centavos) 
  .
  Sagrou-se vencedora dos lotes 02, 03 e 06 à empresa  REIZINHO VEICULOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME : lote de nº 02, com o valor R$ 27.498,55; sendo R$ 
5.649,96 para despesas com Serviços de Mão de Obra e R$ 21.848,59 para as despesas 
com Peças e Acessórios, Lote 03 com o valor R$ 26.905,22 sendo R$ 8.505,00 para 
despesas com Serviços de Mão de Obra e R$ 18.400,22 para as despesas com Peças 
e Acessórios e Lote 06, no valor de R$ 84.000,00, sendo R$ 14.000,00 para despesas 
com Serviços de Mão de Obra e R$ 70.000,00 com as despesas de Peças e Acessórios, 
totalizando valor do contrato anual estimado de  R$ 138.403,77 (Cento e trinta e oito 
mil, quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos). 

  Campinas, 17 de Dezembro de 2015
 

 SEBASTIÃO SERGIO BUANI DOS SANTOS 
 PRESIDENTE DA SETEC 

   

 COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC 
  

  RE - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 PROTOCOLO N. 10666/2015 
  

  Objeto: Contratação da  IMA - Informática de Municípios Associados S/A , inscrita 
no CNPJ sob nº 48.197.859/0001-69, devidamente qualifi cadas nos autos do processo, 
para realizar o serviço de manutenção nos sistemas hoje existentes do Permissioná-
rios, Funerária, Boletos e Guias, Plano Funerário e Venda de Terreno.
  Conforme publicação ocorrida na imprensa ofi cial do dia 15/12/2015.

 Onde se lê:  que preceitua as disposições contidas no art. 26, da Lei Federal 8.666/93, 

 Leia-se:  que preceitua as disposições contidas no art. 24, inciso s VIII e XVI da Lei 
Federal 8.666/93, 

  Campinas, 17 de dezembro de 2015.
 

 SEBASTIÃO SERGIO BUANI DOS SANTOS 
 PRESIDENTE DA SETEC 

   

 COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES 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 administra-
tivo nº.10913/2015, RATIFICA a Dispensa de Licitação, para contratar com a em-
presa:  IMA - Informática de Municípios Associados S/A , inscrita no CNPJ sob nº 
48.197.859/0001-69, no valor anual estimado de R$ 91.901,16 (Noventa e um mil 
novecentos e um reais e dezesseis centavos), devidamente qualifi cadas nos autos do 
processo, para realizar o fornecimento de serviços de Link Dedicado para a Sede da 
Autarquia sito à Praça dos Voluntários de 32 S/N, Bairro Swift, e para as dependências 
do Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição e Crematório Municipal, pelo perí-
odo de 12(doze) meses), que preceitua as disposições contidas no art. 24 incisos VIII 
e XVI, da Lei Federal 8.666/93, 
  Campinas, 17 de dezembro de 2015.
 

 SEBASTIÃO SERGIO BUANI DOS SANTOS 
 PRESIDENTE DA SETEC 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL, HOMOLOGAÇÃO E 
RESULTADO DE RECURSOS   

 
  A  SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS , no uso de suas atribuições le-
gais,  DIVULGA  e  HOMOLOGA  a Classifi cação Final dos candidatos habilitados 
na Prova Prática conforme o Capítulo XI do Edital do Concurso Público N° 01/2015, 
conforme segue:

 1.   LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL ( em ordem de classifi cação ): 
  
 1.1.   Agente de Apoio Operacional

INSC NOME DOCU-
MENTO

PRO-
VA 

OBJ

PRO-
VA 

PRÁ-
TICA

TO-
TAL CLASS

101934 JANE MORAES 198923880 
- SP 37 17 54 1

101339 MURILO HENRIQUE BONFIM 
FERNANDES

454909718 
- SP 33 20 53 2

100399 LUCAS YOSHINAGA ALVES 410454291 
- SP 31 20 51 3

101163 ANTONIO LUIZ RUFINO 142838457 
- SP 31 19 50 4

101426 ARNALDO PINTO 181707469 
- SP 30 20 50 5

101898 BENEDITO TADEU RESENDE 17859709-
0 - SP 32 17 49 6

100082 MARIA INES DE ALENCAR 135765882 
- SP 31 18 49 7

103269 IGOR FERNANDO ALVES NO-
GUEIRA

382584946 
- SP 29 19 48 8

100873 RAFAEL RIZZATO 375559784 
- SP 28 20 48 9

102201 ELIAS JECKSON SOARES DA 
COSTA

42796289-
4 - SP 27 20 47 10

103074 ADILSON ALVES DE OLIVEIRA 19765460-
5 - SP 26 20 46 11

102675 MATHEUS SCHINAIDER RODRI-
GUES

495324395 
- SP 26 20 46 12

101019 ANGELO FREITAS DOS SANTOS 34.903.595-
7 - SP 26 19 45 13
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INSC NOME DOCU-
MENTO

PRO-
VA 

OBJ

PRO-
VA 

PRÁ-
TICA

TO-
TAL CLASS

102459 MARCELO GONCALVES PIRES 45.584.637-
6 - SP 26 19 45 14

100578 PAULO CESAR GOMES 220665680 
- SP 25 20 45 15

102307 MARCOS ANTONIO CARLOS DE 
ARAUJO JUNIOR

417659830 
- SP 25 19 44 16

101200 LUCIANO FERNANDES DAMAS-
CENO

53398434 
- SP 25 19 44 17

101857 DIOGO CORDEIRO SOARES 542284662 
- SP 25 19 44 18

101607 CASSIA PAULA DE SOUZA 285465569 
- SP 24 20 44 19

100274 LEANDRO COSTA MEDEIROS 291996036 
- SP 24 20 44 20

101150 THIAGO ESMERIZ E SILVA 389586997 
- SP 26 17 43 21

100384 GABRIELA ADAME MACHADO 40500803X 
- SP 23 20 43 22

102188 LIVIA MARIA DIAS FERNANDES 
DE OLIVEIRA

42.844.125-
7 - SP 23 20 43 23

101424 ERICO YUKIO DE OLIVEIRA 
YOSHIZAKI

320175832 
- SP 26 16 42 24

102984 ALINE RAFAELA RAIMUNDO 447329765 
- SP 25 17 42 25

100828 KARINA HELENA ROSIQUE 
BAPTISTA

47114888X 
- SP 25 17 42 26

101700 FERNANDO FERREIRA 445848558 
- SP 24 18 42 27

100932 RICARDO ALEXANDRE GOMES 28655803 
- SP 22 20 42 28

102330 WILLIAN DE LIMA SOUZA 554574354 
- SP 24 17 41 29

100999 MICHELLE FRANCELINO DE 
OLIVEIRA

410119246 
- SP 23 18 41 30

100469 EDVALDO ANTONIO DOS REIS 19270489-
8 - SP 21 20 41 31

103248 MARIA APARECIDA FREITAS 
NEGRAO

196288137 
- SP 21 20 41 32

101082 GERALDO LOPES DE OLIVEIRA 330676325 
- SP 21 20 41 33

100185 ERIK SANTOS DA SILVA 501291805 
- SP 21 20 41 34

101846 REGINALDO HENRIQUE GAMERO 327348860 
- SP 21 20 41 35

101072 JESO APARECIDO CID 22852637 
- SP 21 19 40 36

102441 MARCOS ANTONIO PACHECO DE 
MEDEIROS

10949121X 
- SP 25 14 39 37

101550 TALITA PAULA DOS SANTOS 426569519 
- SP 23 15 38 38

103222 RENATA DAIANE CAXA 43205049-
8 - SP 22 16 38 39

101840 KLEBER ADRIANO DA SILVA 
FERREIRA

506792171 
- SP 21 17 38 40

101654 FERNANDO VINICIUS DE SOUZA 529778531 
- SP 21 17 38 41

100257 ROSA PEREIRA ALVES 378873362 
- SP 24 13 37 42

103241 RUBIA CRISTINA MUNHAK 40937026-
5 - SP 24 13 37 43

101257 DENIS NUNES DE SOUZA 43.318.452-
8 - SP 23 14 37 44

  1.2.   Motorista Especializado (Funerário)

INSC NOME DOCU-
MENTO

PRO-
VA 

OBJ

PRO-
VA 

PRÁ-
TICA

TO-
TAL CLASS

100824 TIAGO ROVERE DE MORAIS 457151997 
- SP 31 20 51 1

100041 GABRIEL CIRILO 335856299 
- SP 27 20 47 2

101049 SIDNEY CIRINO DE OLIVEIRA 194360210 
- SP 27 20 47 3

100580 JOSE VITORINO JUNIOR 203202089 
- SP 28 18 46 4

100398 LEONARDO MARCOS ALVES 301916305 
- SP 26 20 46 5

101147 VALDIR FRANCISCO DA SILVA 
JUNIOR

19271833 
- SP 28 17 45 6

102028 LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO 
DEOLINDO

45305771-
8 - SP 27 18 45 7

100338 ELIAS FERNANDES APOLINARIO 253214051 
- SP 25 20 45 8

101785 YOSHIO TANNO JUNIOR 25.243.381-
6 - SP 25 20 45 9

102907 ALEXANDRE RAMALHO 32731763-
2 - SP 25 20 45 10

100467 JOSE DAS NEVES MAGALHAES 373162595 
- SP 24 20 44 11

101775 RAUL VEIGA DE LIMA 67382629 
- SP 24 20 44 12

100180 MILTON GOMES NOGUEIRA 22.478.955-
7 - SP 24 20 44 13

101906 EMERSON ALVES DA SILVA 32.051.072-
4 - SP 24 20 44 14

101446 ALCILENIO BATISTA DE LIMA 20777332-
4 - SP 31 12 43 15

101773 MARCELO SOUZA DE MATOS 43269750-
0 - SP 25 18 43 16

103317 MACIEL RIBEIRO LOPES 34031639-
1 - SP 23 20 43 17

INSC NOME DOCU-
MENTO

PRO-
VA 

OBJ

PRO-
VA 

PRÁ-
TICA

TO-
TAL CLASS

103178 GABRIEL DE SOUZA QUINTINO 403008384 
- SP 24 18 42 18

102420 FABRICIO DONIZETI PONCIANO 333316733 
- SP 31 10 41 19

101748 CLAUDINEI MICHELON MATIAS 23074894-
6 - SP 29 12 41 20

100797 RAFAEL CEZAR BISELLI 17589779-
7 - SP 26 14 40 21

101822 RICARDO DOS REIS 391381830 
- SP 26 14 40 22

101332 JOCIANE VIEIRA 331470573 
- SP 22 18 40 23

101754 DANIEL GUSTAVO KAHL 24.940.519 
- SP 22 18 40 24

101914 SILVANO PEREIRA ALVES 387382513 
- SP 22 17 39 25

101369 MIKE APARECIDO SIQUEIRA 347392854 
- SP 26 12 38 26

101258 TIAGO RODRIGUES DAS CHAGAS 424791730 
- SP 23 15 38 27

102439 LEANDRO CLEBER DA SILVA 45213934X 
- SP 25 12 37 28

103016 FERNANDO AUGUSTO MORENO 
GONCALVES

194980467 
- SP 25 12 37 29

101787 DANILO RODRIGUES DA SILVA 304614452 
- SP 25 12 37 30

100124 MARCIO DE JESUS 290336181 
- SP 22 15 37 31

100903 RODRIGO DE SIQUEIRA 477091234 
- SP 26 10 36 32

101834 CASSIO RESENDE CHAVES 289695399 
- SP 25 10 35 33

101563 MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 29232638-
5 - SP 23 12 35 34

101555 CESAR GOMES VACUCAVA 22167626-
0 - SP 22 12 34 35

101229 ALEXSANDRO DA SILVA 33328852X 
- SP 22 12 34 36

  1.3.   Agente de Fiscalização

INSC NOME DOCUMENTO PROVA 
OBJ

PROVA 
PRÁTICA TOTAL CLASS

101560 DANILO DE LIMA LAVIERI 301596554 - SP 44 94 138 1

101851 CARLOS ALEXANDRE MACEDO 452339157 - SP 43 92 135 2

100543 GUSTAVO ROBERTO RAMOS ANTONIO 438173788 - SP 35 100 135 3

101441 GIULIANO MARTINS DE OLIVEIRA 24420473-1 - SP 36 98,75 134,75 4

100585 RAFAEL CESAR FERNANDES 22942839-3 - SP 34 99,5 133,5 5

100059 DANILO VALIM BANAKI 434032591 - SP 41 92,25 133,25 6

100336 FABIO CARLOS SACOMAN 33.036.839-
4 - SP 33 99,5 132,5 7

100989 PEDRO ROBERTO MARTINS 19414901-8 - SP 35 97 132 8

100220 MARCELO BATISTA DA SILVA DE PAULA 13550017 - MG 35 96,75 131,75 9

101886 CARLOS ROBERTO DE CARVALHO 300353170 - SP 41 90,5 131,5 10

102763 ANDRES HOURCADE BARANAO 180274715 - SP 40 89,875 129,875 11

100397 RODRIGO LUIS FERREIRA 430770479 - SP 33 96,4 129,4 12

100986 CELSO MUNIZ GRECO FILHO 357388434 - SP 44 84,625 128,625 13

100177 RODRIGO SALENO 320345816 - SP 39 88,85 127,85 14

101523 WAGNER RONCATO DE OLIVEIRA 332910623 - SP 40 87,5 127,5 15

101329 RICARDO FERNANDES VEIGA 25909171-6 - SP 40 87,25 127,25 16

101858 RICARDO MOTTA 421267902 - SP 35 91,9 126,9 17

101118 MURILO ALVES RIBEIRO 462309654 - SP 34 92,45 126,45 18

100131 ALEXANDRE ALVES CORDEIRO 30139894X - SP 34 90,85 124,85 19

101629 ALEXANDRE DOS SANTOS RESTA 265889121 - SP 33 89,6 122,6 20

101054 ANTONIO CARLOS FREIRE 18027211 - SP 34 86,45 120,45 21

120017 ELISANGELA LARISSA SANTOS DE 
MOURA

40.666.485-
7 - SP 34 85 119 22

103151 THIAGO DE SOUZA LOPES 265048989 - SP 38 79,65 117,65 23

100107 KALLEU BRUNO SANTO 47962527-X - SP 34 83,2 117,2 24

100542 RENATO MAGALHAES PENA DE 
CASTRO 440443921 - SP 32 84,25 116,25 25

100847 RAFAEL FERREIRA PEDREIRA 271828675 - SP 37 77,7 114,7 26

101403 MARCO ANDRE DA SILVA NUNES 20135377-5 - SP 36 78,4 114,4 27

102312 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 30824675 - SP 32 82,25 114,25 28
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INSC NOME DOCUMENTO PROVA 
OBJ

PROVA 
PRÁTICA TOTAL CLASS

101201 GIL FERREIRA MIRANDA 417599912 - SP 32 82 114 29

100447 MICKAEL CEBRIAN 245237239 - SP 33 78,65 111,65 30

101495 SILVANO GONCALVES DA SILVA 34.512.787-
0 - SP 33 77,8 110,8 31

101292 MAURICIO DE SOUSA SILVA 52302703 - SP 33 75,8 108,8 32

101301 ALMIR BAZIOLI 17.759.689-
2 - SP 37 71,65 108,65 33

103183 DEMETRIO PEREIRA RODRIGUES 46190807-4 - SP 35 73,1 108,1 34

102806 CARLA DE FATIMA DA SILVA 571781111 - SP 36 71,5 107,5 35

102186 DIEGO SHIMON FERRARACIO ESPOZ 299614323 - SP 39 66,7 105,7 36

101331 RICARDO SAMPAIO 32491927X - SP 36 67,9 103,9 37

101110 EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 420314039 - SP 36 67,15 103,15 38

101863 EDSON REIS DA SILVA 42436899-7 - SP 37 65 102 39

100315 CARLOS RONALDO DA SILVA 52779614 - SP 35 66,4 101,4 40

101524 LUIZ DANIEL PEREIRA DE LIMA 535953124 - SP 34 65,25 99,25 41

101285 RENAN FARINELLI DE ARARIPE 43.228.643-
3 - SP 32 67,2 99,2 42

100761 JOSE ROBERTO DE FREITAS NUNES 265894256 - SP 33 66,05 99,05 43

101483 RAFAEL FAGIONATO 284279055 - SP 36 61 97 44

103155 EDILSON RODRIGUES 20.346.547-
7 - SP 35 61,75 96,75 45

100753 MAICO PEREIRA DE ANDRADE 338580323 - SP 33 60,65 93,65 46

102379 PAULO CESAR PANIGASSI 32.894.762-
3 - SP 36 57,6 93,6 47

101807 VALNIR GOUVEA 153316354 - SP 34 59,35 93,35 48

101207 MILTON SADAO GONDO 10503583 - SP 33 58,35 91,35 49

103037 FELIPE DOS SANTOS CARDOSO DA 
SILVA 473323357 - SP 32 56,05 88,05 50

100800 PRISCILA VANCETTO BASSI 339674325 - SP 35 50,15 85,15 51

100676 EDUARDO PEREIRA QUINI 16266936-7 - SP 32 52,5 84,5 52

101638 HELIO ALEXANDRE CARVALHO 14466048-9 - SP 37 47,15 84,15 53

102176 MARCUS VINICIUS R DE FREITAS 262181186 - SP 33 50,7 83,7 54

102217 ADILSON ANTONIO PEREIRA DE 
ANDRADE 177011634 - SP 35 43,45 78,45 55

 2.   RESULTADO DE RECURSOS  (em ordem de inscrição):
INSC/RE-
CURSO DECISÃO MOTIVO

100082-108 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA.

100131-107 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA APLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA.

100397-98 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA APLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA.

100676-104 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA APLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA.

100690-96 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA APLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA.

100896-88 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA APLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA.

100903-102 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTEXTUALIZAÇÃO LÓGICA.

100903-103 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTEXTUALIZAÇÃO LÓGICA.

101130-101 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA.

101258-89 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA APLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA.

101424-94 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA.

101446-99 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTEXTUALIZAÇÃO LÓGICA.

101661-92 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA.

101764-95 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTEXTUALIZAÇÃO LÓGICA.

102186-105 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER CONTEXTUALIZAÇÃO LÓGICA.

102439-97 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA.

102810-100 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA APLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA.

102810-93 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA APLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA.

102984-90 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA APLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA.

103151-106 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA APLICAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA.

103266-91 INDEFERIDO EM RAZÃO DE NÃO HAVER ERRO NA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA.

    Declaramos para os devidos fi ns que todos os recursos interpostos, referente a estes 
cargos, foram julgados e decididos.

  E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital. 

  Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o SAC 
(11) 5594-8441 ou por meio do e-mail atendimento@zambini.org.br  
  
 SETEC - Serviços Técnicos Gerais    

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

  
   

 COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC 
  

  AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2015 

 Licitação realizada em 01/12/2015 às 14:00(quatorze)horas horário de Brasília; 
Objeto: Contratação de Empresas para o fornecimento de Materiais de Expe-
diente e Informática,visando atender às necessidades da Autarquia, Por motivo 
Administrativo está REVOGADA, o Certame.   

 Campinas, 17 de Dezembro de 2015 
 

 SEBASTIÃO SERGIO BUANI DOS SANTOS 
 PRESIDENTE DA SETEC 

   PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

   
 CONTRATO 49/2015 

  
 Protocolo Interno n.º 23.660/2015 - Pregão Eletrônico n° 27/2015 - Contratante: Câ-
mara Municipal de Campinas - Contratado: Interquattri Informática e Telecomuni-
cações Ltda - CNPJ: 05.213.235/0001-85 - Objeto: Aquisição de equipamentos de 
informática, Lote 03, item 04 - Fundamento legal: Leis n° 10.520/02, 8.666/93 e Lei 
Complementar 123/2006 - Valor total: R$138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) - 
Prazo: 36 (trinta e seis) meses - Assinatura: 17/12/2015. 

   

 CONTRATO 50/2015 
  

 Protocolo Interno n.º 23.818/2015 - Inexigibilidade de licitação - Contratan-
te: Câmara Municipal de Campinas - Contratada: Art & Editora JM Ltda. - CNPJ: 
17.052.668/0001-85 - Objeto: fornecimento à Contratante de 3 (três) assinaturas anu-
ais da revista "Isto É" - Fundamento legal: art. 25, I, da Lei n. 8.666/93 - Valor total: 
R$ 1.281,00 (hum mil, duzentos e oitenta e um reais) - Prazo: 12 (doze) meses, conta-
dos da assinatura do contrato - Assinatura: 17/12/2015. 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO   
 Ficam os senhores condôminos proprietários de unidades autônomas do  CONDO-
MÍNIO EDIFÍCIO JATOBÁ,  sito à Rua Proença, 971, em Campinas/SP,  CONVO-
CADOS  para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada nas dependências 
do Condomínio, no dia  08 de janeiro  (sexta-feira), às 19:00 (dezenove) horas, em 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com o mínimo legal de presentes, ou às 19h30min 
(dezenove e trinta) horas, com qualquer número de condôminos, para deliberarem 
sobre os seguintes  ASSUNTOS. 1)  Eleição de Síndico, para cumprimento de man-
dato, fi xando-lhe remuneração, em razão da renúncia do síndico atual;  2)  Eleição de 
Membros do Conselho Consultivo (três) e Fiscal (três), se necessário, ou ratifi cação 
dos atuais; n Assuntos de interesse geral. 

 Campinas, 02 de dezembro de 2015 
 LEONARDO LIMA DE SOUZA SÁ 

 Síndico 
  NOTAS:  
 1)  As decisões tomadas em Assembleia obrigam a todos, inclusive os ausentes e discordantes.
 2)  Os proprietários poderão ser representados por procurador legalmente constituído.
 3)  Moradores em débito com a taxa de Condomínio não podem votar. 
   

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA   

 O Diretor Presidente da  Sociedade Amigos do Bairro Jardim Chapadão continu-
ação - 2º Gleba (SAJC),  no uso de suas atribuições Estatutárias, convoca a todos os 
Associados para se reunirem em  Assembleia Geral Extraordinária , que se realizará 
no dia  04 de janeiro de 2016, segunda-feira às 19:00 hs. , na Rua Elisiário Pires 
de Camargo nº 240 - Jardim Chapadão - Campinas - SP ( salão da Paróquia Cristo 
Rei ), a fi m de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia e observação 
pertinente:  1)  Apreciação e deliberação do ajuste do plano orçamentário apresentado 
pela Diretoria Executiva, para o período de janeiro/2016 a dezembro /2016;  Assem-
bleia Geral Extraordinária  será  instalada , em primeira convocação, com a presença 
mínima de 51% do quadro social e se, até a hora marcada, não houver número legal 
de associados, será instalada, trinta minutos depois, em segunda convocação, com 
qualquer número de associados presentes e quites com suas obrigações fi nanceiras 
perante a Associação.
 

 Campinas, 18 de dezembro de 2015 
 JOSÉ ALVARO CASOTTI 

 Diretor Presidente Da SAJC 

R - CRIO CRIOGENIA SA SA DE CAPITAL FECHADO 
NIRE: 3530045869 9 CNPJ/MF 19.208.189/0001 30 ATA DE 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
EM 21/01/2015 (RESUMIDA)   

  Data, Hora e Local : 21/01/15 às 08:00 h na sede da Cia;  Convocação:  Conforme 
"Edital de Convocação" de 08/01/15, entregue via Carta (AR) no prazo legal;  Com-
posição da Mesa:   Brunella Sily de Assis Bumachar , Presidente e  Alexandre José Se-
rafi m,  Secretário;  Presença/Quorum:  todos os acionistas representando 100% (cem 
por cento) do capital social com direito a voto.  Ordem do Dia  :  Conforme Edital de 
Convocação datado de 08/01/15 entregues aos acionistas.  Deliberações  : a) Por una-
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nimidade decidem:  a.1)  dissolver, mas não extinguir o  Conselho de Administração  
por tempo indeterminado;  a.2)  aceitar a renúncia irrevogável e irretratável do senhor 
  Fabrício Henrique Santos Silva   do cargo de  Dir. Adm. e Financeiro  da Cia e, eleger 
para substituí-lo o senhor   Alexandre José Serafi m,   brasileiro, casado, engenheiro ci-
vil, natural de Vitória-ES, nascido em 11/08/45, portador da DI: 112.875  SSP/ES e 
CPF: 096.305.547- 04, residente e domiciliado na Alameda Hélio da Costa Ferraz 
145 - apto 1301 - Praia de Santa Helena - Vitória - ES - CEP:29.055-090 ;  b)  À una-
nimidade exoneram expressamente os membros do  Conselho de Administração  ora 
dissolvido de quaisquer responsabilidades decorrentes de atos das suas gestões, desde 
as suas posses e a qualquer tempo, em face da Cia, dos acionistas, dos seus pares do 
 Conselho de Administração  e da  Diretoria ,  c)  Por unanimidade exoneram o  Dir. Adm. 
e Financeiro  renunciante de quaisquer responsabilidades decorrentes de atos de sua 
gestão, desde sua posse e a qualquer tempo, em face da Cia, dos acionistas, dos seus 
pares do  Conselho de Administração  e da  Diretoria.  d)  Por unanimidade, os acionistas 
decidem extinguir de fato e de direito as atividades nos estabelecimentos Filiais 01, 02 
e 03.  e)  Por unanimidade decidem consolidar o Estatuto Social da Cia.  f)  Ratifi cam o 
seguinte  f.1)  a aprovaçao do texto do  Estatuto Social  ora consolidado, cujo teor ora se 
ratifi ca na sua integralidade;  f.2)  que foram eleitos para um mandato de 03 (três) anos, 
que se iniciou no dia 16/09/13 os membros do  Conselho de Administração,  porém, 
que o mesmo, a partir da assinatura desta AGE, fi ca dissolvido por tempo indeter-
minado, porém não extinto.  f.3)  que o  Conselho de Administração , quando ativo, de 
conformidade com o  art. 24, II do Estatuto Social  elegeu os  Membros da Diretoria , 
a saber:   Dir. Presidente   - José Ricardo Muniz Ferreira e Dir. Adm. e Financeiro - 
Fabrício Henrique Santos Silva, que, no entanto, com a aceitação da renúncia deste 
último, à unanimidade os acionistas elegeram para substituí-lo o senhor   Alexandre 
José Serafi m,    brasileiro, casado, engenheiro civil, natural de Vitória - ES, nascido em 
11/08/45, portador do DI:112.875  SSP/ES e CPF: 096.305.547- 04, residente e domi-
ciliado na Alameda Hélio da Costa Ferraz, n° 145 - apto 1301 - Praia de Santa Helena 
- Vitória - ES - CEP: 29.055-090 ;  f.4)  que os membros da  Diretoria  eleitos, declaram 
sob as penas das leis que não estão incursos em quaisquer dos crimes a que aduz o  art. 
42  deste  Estatuto Social  que os vedam ou os impeçam de exercer atividades mercantis 
e administrativas na Cia;  f.5  )  E, por fi m, ratifi cam que  a  Assembleia Geral  deliberou 
pela não instalação imediata do  Conselho Fiscal , conforme facultado pelo  art. 161 da 
Lei de Sociedades Anônimas  .  Após todas as deliberações e ratifi cações, a  Presidente  
da mesa franqueou a palavra aos presentes e como ninguém mais quis dela fazer uso, 
declarou estar encerrada a reunião de AGE .  Nada mais havendo a tratar, a  Presiden-
te da Assembleia  agradeceu a presença de todos e solicitou ao secretário da AGE, 
 Alexandre José Serafi m  que lavrasse a ata em 03 (três) vias, que após lida e achada 
conforme foi aprovada e assinada por todos os presentes.

BRUNELLA SILY DE ASSIS BUMACHAR 
Presidente da AGE

AGE arquivada na JUCSP sob n.: 495.699/15-9.
 

 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 SPES - SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO 
APÓSTOLO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os associados do SPES - SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA 
SÃO PAULO
APÓSTOLO, nos termos dos artigos 13 e 15 do Estatuto Social, para a Assembléia 
Geral Ordinária a ser
realizada no dia 29 de dezembo de 2015, nas dependências da Igreja de São Paulo 
Apóstolo, na Rua
Coelho Neto, 251, Vila Itapura, nesta cidade de Campinas, às 19:30 horas, em primei-
ra convocação, com
a presença mínima de um terço (1/3) dos associados, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos:
1) Apreciar, discutir e votar o relatório de atividades, os balanços fi nanceiro e patri-
monial
referentes ao Exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014), apresentados pela Dire-
toria
Executiva e aprovados pelo Conselho Fiscal (Balanço publicado no Diário Ofi cial do
Município de Campinas, edição de 27/04/2015, páginas 37/38);
2) Apreciar, discutir e votar o plano de trabalho para o período de 01/01/2015 a 
31/12/2015;
3) Apreciar, discutir e votar o Regimento Interno;
4) Outros assuntos.
Obs.: Não havendo quorum para instalação da Assembléia em primeira convocação, 
haverá uma segunda
convocação após 30 (trinta) minutos, com a presença de qualquer número de associa-
dos, de acordo com o
§1º do artigo 15 do Estatuto Social. 

 Campinas, 11 de dezembro de 2015 
 RUI DE CASTRO DUARTE MARTINS 

 Presidente 
   

 SPES - SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO 
APÓSTOLO 

 COMUNICADO 
 SPES - Serviço Social da Paróquia São Paulo Apóstolo, com sede na Rua Luiz Aristeo 
Nucci
nº 9, Jardim São Marcos, nesta cidade de Campinas (SP), inscrita no CNPJ sob o 
número
51.311.082/0001-26, neste ato representada por seu Presidente Rui de Castro Duarte
Martins, brasileiro, casado, Funcionário Público Aposentado, CPF 005.690.598-01 e 
RG
5.951.150-3 - SSP-SP, COMUNICA que estão extraviados o Livro Diário nº 16, do 
ano de
1997, e o Livro Diário nº 20, do ano de 2001.
Declaramos ainda, que não nos responsabilizamos pelo uso indevido dos mesmos. 

 Campinas, 11 de dezembro de 2015 
 RUI DE CASTRO DUARTE MARTINS 

 Presidente 
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