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CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 5934131
A Comissão Processante da Corregedoria-Geral do Município NOTIFICA o servidor 
de matrícula funcional nº 108.704-5, a comparecer à audiência de interrogatório que 
se realizará no dia12/08/2022 às 11:00 horas, na Corregedoria-Geral do Município, 
sito à Avenida Anchieta nº 200, 14º andar, sala 03 - Centro - Campinas/SP. Após a data 
do interrogatório, ou seja, em 13/08/2022, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias para o 
servidor supracitado apresentar defesa escrita, rol de testemunhas e juntar eventu-
ais documentos pertinentes.
Fica também notificado, para acompanhar na condição de indiciado toda a instrução 
processual relativa ao Processo Administrativo nº 005/22, oriundo do Protocolado nº 
PMC. 2022.00001186-83, proveniente da Secretaria Municipal de Cultura e Turis-
mo, nos termos do artigo 213 do Estatuto dos Servidores Públicos de Campinas (Lei 
1.399/55), podendo se fazer acompanhar por advogado e requerer quaisquer provas do 
seu interesse, bem como acompanhar o depoimento abaixo.
Dia: 12/08/2022 às 10:30 h - Matrícula Funcional nº 108.926-9.

Campinas, 27 de junho de 2022
MÁRCIA MARIA CREMASCO CHACON

Presidente de Comissão

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE 
FISCALIZAÇÃO

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E MULTA
Protocolo: 2019/11/13839
Documentos a serem rerratificados: Autos de Infração e Multa nºs 7149, 7150, 7151 
e 7152
Data das autuações: 14/06/2022
Nome: RAIMUNDO NOGUEIRA DA SILVA
CPF: 207.006.369-00
No campo ENDEREÇO:
ONDE SE LÊ: RUA FREDERICO MILANESI
LEIA-SE: RUA PROFESSOR DOUTOR OTTÍLIO GUERNELLI
As demais informações ficam ratificadas. 

06 de julho de 2022
EMÍLIO CARLOS ALBIERI

Coordenador Departamental de Fiscalização

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Solicitamos que os interessados dos protocolos abaixo relacionados entrem em con-
tato, através do telefone abaixo discriminado, para agendar o seu comparecimento 
junto ao respectivo departamento para tratar de assunto relacionado a sua solicitação, 
sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de 
junho de 2013.
Prazo de 30 (trinta) Dias:
PELA CDPS/DEPLAN
Prot. 2019/19/56 - Adriana Ito

GABINETE DO SECRETÁRIO
SEI nº PMC. 2022.00051663-33
Requerente: MARCOS JOSÉ CERQUEIRA
Com base no Decreto nº 21.799/2021, DEFIRO o presente pedido para conceder CER-
TIDÃO DE PARCIAL TEOR do protocolo 2022/11/2997, a partir das fls.822 (Principal 
2009/11/11475).

SEI nº PMC. 2022.00052245-54
Requerente: ANA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA
Com base no Decreto nº 21.799/2021, DEFIRO o presente pedido para conceder CERTI-
DÃO DE INTEIRO TEOR do protocolo 2008/11/17709.

SEI PMC. 2022.00041671-07
Requerente: IARA DE CASSIA FERIAN PLEPIS 
Com base no Decreto nº 21799/2021, DEFIRO o presente pedido para conceder CERTI-
DÃO DE PARCIAL TEOR (a partir da folha 11) do protocolo sob n.º 2021/10/08205.
Diante do exposto, somos favoráveis ao fornecimento de cópia dos autos, com exceção das 
folhas: 11 até 33, 176 até 186, 188 até 201.

SEI PMC. 2022.00052633-71
Requerente: Francisco Garcia De Queiroz 
Com base no Decreto nº 21799/2021, DEFIRO o presente pedido para conceder CERTI-
DÃO DE PARCIAL TEOR das folhas 42 e 43 do protocolo 2018/11/11375. 

Campinas, 07 de julho de 2022
CAROLINA BARACAT N. LAZINHO

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, torna públi-
ca a presente intimação de seus proprietários/possuidores/representantes legais de condomí-
nios residenciais neste município e abaixo relacionado (s), e vem através do presente Edi-
tal, intimá-lo (s) da obrigação constituída no Decreto 8890/86, Artigo 4º, estabelecendo-se 
que devam apresentar documentação técnica comprobatória de prevenção contra incêndio 
e pânico no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, para o (s) local (is) abaixo 
relacionado (s). O não cumprimento da presente intimação ensejará a imposição de multa 
conforme determinada na Lei Complementar 09/03, Artigos 164º e 182º e adoção de medi-
das previstas nos citados diplomas legais.
1) União dos Ferroviários Aposentados da Mogiana - CNPJ 46.106.357/0001-50 - Intima-
ção 28259 (6004493) - Processo SEI PMC. 2022.00052627-23.

Campinas, 06 de julho de 2022
ENGº. MARCOS MENDES

COORDENADOR DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
Processo SEIPMC. 2020.00021438-47. Interessado: Condomínio Edifício Olympio 
Rodriguez.

Decisão: DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo em 180 (cento e oitenta) dias, 
solicitado através do Processo PMC. 2022.00053359-76.

Campinas, 05 de julho de 2022
ENGº. MARCOS MENDES 

COORDENADOR DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

GABINETE DO SECRETÁRIO
COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV

PARECER TÉCNICO EIV/RIV Nº 26/2022
PROTOCOLO: 2022/11/1619 - INTERESSADO: INSTITUTO EDUCACIONAL 
PROF MARIA DO CARMO
PREÂMBULOS
Empreendimento do Tipo: Escola de educação infantil - creche, situada na Rua Dona 
Alaíde Nascimento de Lemos, 532 em parte da Praça 1, Quarteirão 7942 do Jardim 
Guarani. O terreno, situado na Zona Mista - ZM-2, Macrozona de Estruturação Urba-
na, APG-Proença, possui 9.640, 00m² e a área construída, considerando a ampliação 
pretendida totalizará 1.405, 07m² sendo 684, 74m² existente, 360, 58m² a regularizar 
e 359, 75m² a construir. Código Cartográfico: 3423.63.26.0001.01001. Foi encartada 
a Matrícula nº 4.707 do 1º Oficial de Registro de Imóveis, que trata das áreas públicas 
do loteamento Jardim Guarani.
Trata-se de Estudo de Impacto de Vizinhança de regularização e ampliação de CSEI 
com uso de escola de educação infantil -Instituto Educacional Professora Maria do 
Carmo Arruda Toledo (Instituto Educacional Dona Carminha).
CONSIDERANDO QUE:
A Área de Influência Direta delimitada no EIV é pequena, porém considerando que o 
empreendimento confronta em parte com outra praça, já está em operação e não have-
rá acréscimo de alunos nem de funcionários, entendemos que uma nova delimitação 
não influenciará na presente análise.
A matriz de Identificação indica que 684, 74m² de construção estão regularizados e 
360, 58m² são a regularizar. Informa ainda que serão construídas 04 salas novas, totali-
zando 16 salas na unidade. O EIV informa que o processo de aprovação da construção, 
protocolado 1986/0/5821 com Alvará nº 28.450 de 09/07/1986 e Habite-se concedido 
em 21/11/1986, pertence ao conjunto de documentos dados como desaparecidos, con-
forme Sindicância Administrativa nº 115.799, protocolado n°1999/00/68.604. Foi en-
cartada às fls. 80 cópia da Declaração emitida pela Coordenadoria Setorial do Arquivo 
Municipal com essa informação.
Estão previstos 08 meses para execução das obras de ampliação, com média de 10 
funcionários ao longo desse período.
A unidade possui 90 funcionários (número que será mantido após a ampliação) e fun-
ciona das 8:00h às 17:00h, com um total de 580 alunos, número que também será 
mantido após a ampliação. Não foi informado o valor estimado das obras.
A Matriz do EIV aponta que o imóvel está situado no lote 02, Rua Dona Alaíde Nasci-
mento de Lemos. A Ficha Informativa 197839 indica porém que o imóvel está situado 
na Avenida Imperatriz Dona Amélia sobre parte da Praça 1 do Jardim Guarani. Como 
o imóvel confronta com ambas as vias, essa divergência de endereço não interfere na 
presente análise. Cabe no entanto o esclarecimento de que a instituição ocupa parte 
de praça.
A Matrícula nº 4.707, encartada no Anexo II do EIV, trata das vias públicas e praças do 
loteamento denominado Jardim Guarany, não sendo identificada descrição compatível 
com a área do terreno sobre o qual o empreendimento está implantado. Embora essa 
informação não comprometa a análise do impacto de vizinhança, sugerimos que seja 
solicitado ao interessado a regularização da matrícula para o processo de aprovação 
da edificação. 
O acesso dos alunos ocorre e permanecerá pela Rua Dona Alaíde Nascimento de Le-
mos. No novo projeto haverá 14 vagas de estacionamento, sendo duas rotativas na 
parte frontal, 01 rotativa na lateral do prédio, 01 para idoso e 10 vagas comuns, além 
de duas vagas externas para embarque e desembarque.
O EIV indica que a aproximadamente 350 metros do empreendimento encontra-se o 
bem tombado Casa Grande e Tulha, Resolução nº10 de 29/09/1992 e que não have-
rá interferências da construção ou operação do empreendimento no patrimônio por 
se tratar de unidade já em fase de operação. Consultando porém o banco de dados 
gis_municipal, verifica-se que o terreno encontra-se na área envoltória do bem que é 
tombado também pelo CONDEPHAAT, com anotação de que “qualquer intervenção 
no imóvel deverá ter seu projeto previamente analisado e aprovado pelo CONDE-
PHAAT”. Dessa forma, sugerimos que o interessado providencie a aprovação do refe-
rido órgão para a ampliação pretendida.
O EIV indica que deverá ser aprovado o projeto de drenagem de águas pluviais, o que 
deverá ocorrer no processo de aprovação, junto à SEINFRA. Consultando o gis_mu-
nicipal, verifica-se que sobre toda a área do empreendimento incide área de susceti-
bilidade à inundação, sendo que parcialmente incide também Área de Preservação 
Permanente. 
O interessado apresentou às fls. 139 a Declaração, nos termos da Ordem de Serviço 
nº 04/2020, se comprometendo a elaborar o Relatório de Impacto de Trânsito - RIT 
completo, referente ao empreendimento, após o fim do período de quarentena devido 
a pandemia de COVID-19.
A Área Técnica, para viabilidade do empreendimento, recomenda que a apro-
vação deste EIV esteja condicionada ao firmamento de Termo de Compromisso 
conforme Ordem de Serviço 04 de 21/06/2022 junto ao empreendedor, com as 
seguintes obrigações:
I) Regularização da matrícula para o processo de aprovação da edificação;
II) Realização da contagem veicular e elaboração do RIT completo num prazo de até 
seis meses após o final da quarentena e cumprimento de todas as exigências que forem 
solicitadas no momento pelo poder público municipal para a emissão do Alvará de 
Uso definitivo.
O interessado deverá dar ciência de que a construção deverá ser aprovada também 
junto ao CONDEPHAAT, por estar em área envoltória do bem tombado Casa Grande 
e Tulha.
Ressaltamos que não foram analisados os demais parâmetros que competem ao pro-
cesso de aprovação/alvará da atividade e que futuras obras e ampliações não estarão 
isentas de novo EIV, de acordo com a legislação vigente. No momento da regulari-
zação do projeto poderá haver pequenas alterações na área a ser regularizada, enten-
demos que, caso haja variação de até 5% da área, esta variação não implicará na ne-
cessidade de revisão das mitigações de impactos em relação aos dados originalmente 
tratado pelo EIV/RIV.
Este parecer não isenta o empreendedor de seguir outras exigências e leis, bem como 
atender a possíveis exigências de outros órgãos municipais.

Daniela Zacardi Arquiteta Urbanista Matrícula: 126.192-4
Guilherme H. S. Martins - Arquiteto Urbanista - Matrícula: 127.252-7
Mirian L B O Lima - Arquiteta Urbanista - Matrícula: 123.934-1
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