
Título da Ação: Ação relacionada às áreas municipais contaminadas ou com risco de 

contaminação (caso Mansões Santo Antonio). 

Diretiva: Uso do Solo (US) 

Item: US2 

 

Diagnóstico 

 No período entre 1976 a 1996, na Rua Hermantino Coelho, 908, no bairro 

Mansões Santo Antônio, funcionou a Proquima Produtos Químicos Ltda. A empresa 

trabalhava na recuperação de solventes, além da fabricação de produtos de limpeza. 

Até o ano de 1990, recebeu treze penalidades de advertência e cinco multas, o que 

culminou em sua interdição em 25 de julho de 1990. A interdição foi suspensa, 

permitindo o funcionamento da empresa até 7 de abril de 1995.  

Em abril de 1995, foi assinado um termo de compromisso com o Poder 

Judiciário para a desativação da empresa em um prazo de 18 meses. Em outubro de 

1996, encerrou definitivamente as atividades no local. No mesmo ano, a empresa 

Concima S/A Construções Civis adquiriu os dois terrenos da Proquima de 8 mil metros 

quadrados cada. Em 1997, projetou a construção de oito blocos de apartamentos, 

sendo quatro em cada terreno, constituindo-se nos empreendimentos Parque 

Primavera 1 e 2. Atualmente, um dos terrenos conta com três blocos residenciais 

construídos, com 52 apartamentos cada um, porém, desses, apenas um está ocupado. 

 Após iniciar a construção do primeiro empreendimento (Parque Primavera 1), 

a Concima, em 2001, solicitou ao GRAPROHAB/CETESB (órgão estadual que analisa 

projetos imobiliários) autorização para iniciar o segundo empreendimento (Parque 

Primavera 2). Em agosto de 2001 tal solicitação foi indeferida por se tratar de área 

suspeita de contaminação. 

 Em 25 de outubro de 2001 a CETESB autuou a Concima por meio do Auto de 

Infração (advertência) determinando algumas providências: isolar a área, paralisar as 

obras de terraplenagem, interromper a venda de apartamentos, avaliar a qualidade de 

água de poços, avaliar qualitativamente os compostos orgânicos voláteis e avaliar os 

níveis de explosividade destes compostos. 

 Desde que tomou conhecimento da contaminação no local, em 2002, a 

Prefeitura de Campinas vem atuando em conjunto com a CETESB e o Ministério 

Público no sentido de resolver esse passivo ambiental. 



 Foram interditados poços artesianos, implantadas ligações de água tratada em 

chácaras, realizados atendimentos médicos aos moradores do bairro e a ex-

trabalhadores da Proquima, além da elaboração de um protocolo médico de referência 

para o centro de saúde da região (Taquaral), entre outras medidas. 

 Um Decreto Municipal (n° 14.091/2002) determinou a suspensão, pelo período 

necessário à conclusão dos estudos técnicos, da expedição pela Prefeitura de qualquer 

documento visando permitir ou autorizar movimento de terra; muro de arrimo; 

edificação nova; demolição total; reforma; reconstrução; poço freático ou profundo na 

área. O mesmo decreto proibiu, ainda, qualquer forma de utilização de águas que 

possam ter alguma ligação com o lençol freático, tais como fontes, poços, rios, 

córregos ou nascentes. 

 Por duas vezes a Concima iniciou os trabalhos de diagnóstico ambiental da 

área, mas os processos foram interrompidos por alegação, pela construtora, de falta de 

recursos. Em 22 de setembro de 2011, a Prefeitura intimou a Concima a colocar em 

funcionamento, em 10 dias, o sistema de retirada de vapores do subsolo do Bloco A do 

Condomínio Parque Primavera 1. A ação foi fundamentada no estudo técnico realizado 

pela CETESB, no mesmo ano, o qual indicava a existência de riscos aos moradores do 

local relacionados à inalação de vapores produzidos a partir do subsolo. De acordo 

com o relatório da CETESB, o nível de contaminação no local indicava a necessidade de 

“implantação imediata de um sistema de mitigação de intrusão de vapores e a 

desocupação integral do prédio”. 

 Em 2013, o prefeito Jonas Donizette estabeleceu o assunto como prioritário e os 

trabalhos de avaliação do nível de contaminação do lençol freático e do solo na região 

do bairro Mansões Santo Antonio foram retomados no dia 15 de julho. O laudo foi 

elaborado pela Aecom do Brasil Ltda. Orçado em R$ 370 mil, o estudo foi pago por uma 

construtora como contrapartida de um empreendimento implantado no município. A 

construtora que assina o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura 

não tem qualquer relação com o caso Mansões Santo Antonio e não quer estar 

associada a ele e, por isso, solicitou manter seu nome no anonimato. O TAC foi 

assinado no mês de junho. 

  

 



Os trabalhos de campo realizados pela AECOM resultaram em um relatório de 

quase mil páginas com laudos, análises, desenhos e interpretações que confirmaram 

que os terrenos abrigam a fonte de contaminação identificada na região, porém, sem 

fechamento das plumas.  

 Concomitante aos trabalhos de campo, a SVDS retomou a instalação do sistema 

de extração dos gases e, em 5 de junho de 2014, foi ligado o sistema que opera 24 horas 

por dia no subsolo do bloco A do Condomínio Chácaras Primavera. A extração dos 

gases tem o objetivo de mitigar os efeitos mais diretos da contaminação. 

 É sabido que as diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do 

solo e água subterrânea e gerenciamento de áreas contaminadas é competência do 

Estado de acordo com o Decreto nº 59.263 de 05 de junho de 2013 que regulamenta a 

Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009 (ART. 20 - a CETESB é o órgão responsável pelo 

planejamento e gestão do processo de identificação de áreas contaminadas no Estado 

de São Paulo). Sendo assim, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Verde, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SVDS, em tratativas com a CETESB, 

revisou o Decreto 14.091/2002 que foi substituído pelo Decreto 18.669/2015.  

 

Proposta 

 A fim de complementar os estudos existentes na área, bem como obter 

medidas de intervenção adequadas para o local, foi aberta a concorrência 11/2016 

para licitação na área, porém a mesma foi cancelada. Iniciou-se outro aviso de 

licitação em 24/03/2017, concorrência n° 02/2017, processo administrativo 

17/10/4479, para elaboração de Investigação Ambiental Detalhada Complementar, 

Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção no Bairro Mansões Santo 

Antonio (em trâmite). 

 

Ferramenta de comunicação ambiental 

Os estudos, trabalhos e todas as informações sobre esse caso encontram-se 

atualizados no site da Prefeitura de Campinas (Anexo 01), através do link: 

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/mansoes_santo_antonio.php 

 

 

 

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/mansoes_santo_antonio.php


Execução e Resultados 

Foram elaborados até a presente data os seguintes relatórios de 

monitoramento da área (todos encaminhados ao Órgão Estadual responsável pela 

gestão de áreas contaminadas – CETESB): 

 

a) Novembro de 2014: 1º Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema 

Emergencial de Extração de Vapores do Solo – SVE contemplando os meses de 

julho e outubro de 2014 - 126 dias após o início do funcionamento do sistema 

de extração de vapores e Relatório de Investigação Complementar para 

atualização do mapa de risco de inalação de vapores em ambiente aberto. 

b) Março de 2015: 2º Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema 

Emergencial de Extração de Vapores do Solo – SVE contemplando os meses de 

outubro de 2015 e janeiro de 2015. 

c) Agosto de 2015: Relatório de Destinação de Resíduos – Carvão Ativado. 

d) Setembro de 2015: 3º Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema 

Emergencial de Extração de Vapores do Solo – SVE contemplando os meses de 

janeiro a junho de 2015. 

e) Dezembro de 2015: 4° Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema 

Emergencial de Extração de Vapores do Solo – SVE contemplando os meses de 

junho a setembro de 2015. 

f) Agosto de 2016: 5° Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema 

Emergencial de Extração de Vapores do Solo (SVE) contemplando os meses de 

setembro de 2015 a julho de 2016. 

 

Ainda com o auxílio da CETESB foi elaborado o Termo de Referência (aprovado 

em fevereiro de 2015) que subsidiou o Estudo de Investigação Detalhada 

Complementar a fim de se delimitar as plumas de contaminação e indicar o melhor 

Plano de Intervenção que será contratado por meio de licitação. O Termo tem por 

objetivo fornecer todos os detalhes técnicos, bem como um plano de ação, para as 

atividades futuras de remediação. A seguir, as Figuras 01, 02 e 03 mostram o sistema 

de extração de vapores instalado. Por fim, no Anexo 02 há a publicação da licitação nº 

02/2017. 

 



 

Figura 01. Desenho do Sistema de Extração de Vapores. 

 

 

Figura 02. Sistema de Extração de Vapores, vista lateral. 



 

Figura 03. Sistema de Extração de Vapores, vista frontal. 

 

Em suma, a Prefeitura traçou o seguinte plano de trabalho, dividido em cinco 

etapas principais: 

 

1. Retomada dos Estudos Técnicos pela AECOM (concluída); 

2. Implantação e Funcionamento do Sistema de Extração de Gases (concluída); 

3. Revisão do Decreto 14.091/2002 (concluída - Decreto publicado na página 01 do 

Diário Oficial do Município de Campinas em 16/03/2015); 

4. Contratação dos Estudos de Investigação Ambiental Detalhada Complementar, 

Avaliação de Risco e Plano de intervenção (no dia 24/03/17 foi aberto aviso de 

licitação, concorrência n° 02/2017, processo administrativo 17/10/4479, para 

elaboração de Investigação Ambiental Detalhada Complementar, Avaliação de 

Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção no Bairro Mansões Santo 

Antonio); 

5. Execução do Plano de Intervenção (Remediação). 

 

 

http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/815114133.pdf
http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/815114133.pdf


 

Anexo 01 
(Ferramenta de Comunicação Ambiental) 
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Mansões Santo Antônio

Histórico

No período entre 1976 a 1996, na Rua Hermantino Coelho, 908, no bairro Mansões Santo Antônio, funcionou a
Proquima Produtos Químicos Ltda.

A Proquima trabalhava na recuperação de solventes, a partir de resíduos industriais ou solventes
contaminados, além da fabricação de produtos de limpeza.

A Proquima, até o ano de 1990, recebeu treze penalidades de advertência e cinco multas, o que culminou em
sua interdição em 25 de julho de 1990.

A interdição foi suspensa por força de uma liminar concedida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca
de Campinas, medida que permitiu o funcionamento da empresa até 7 de abril de 1995.

Em abril de 1995 foi assinado um termo de compromisso com o Poder Judiciário para a desativação da
empresa em um prazo de 18 meses.

Em outubro de 1996 a Proquima encerrou definitivamente as atividades no local. Assim, a Proquima funcionou
por mais de seis anos depois de sua interdição.

Em 1996 a empresa Concima S/A Construções Civis adquiriu o terreno da Proquima. Em 1997 , projetou a
construção de quatro blocos de apartamentos, sendo quatro em cada terreno de 8 mil metros quadrados,
constituindose nos empreendimentos Parque Primavera 1 e 2, com a perspectiva de construir outros quatro no
terreno vizinho. Atualmente, o local conta com três torres residenciais, com 52 apartamentos cada uma.
Dessas, apenas uma está ocupada.

Após iniciar a construção do primeiro empreendimento, a Concima, em 2001, solicitou no Grapohab (órgão
estadual específico que analisa projetos imobiliários) autorização para iniciar o segundo empreendimento.

Em agosto de 2001 a Cetesb indeferiu a autorização por se tratar de área suspeita de contaminação.

Em 25 de outubro de 2001 a Cetesb autuou a Concima por meio do Auto de Infração (advertência)
determinando algumas providencias: isolar a área, paralisar as obras de terraplenagem, interromper a venda de
apartamentos, avaliar a qualidade de água de poços, avaliar qualitativamente os compostos orgânicos voláteis e
avaliar os níveis de explosividade destes compostos.

Desde que tomou conhecimento da contaminação no local, em 2002, a Prefeitura de Campinas vem atuando
junto com a Cetesb e o Ministério Público no sentido de resolver esse passivo ambiental.

Foram interditados poços artesianos, implantadas ligações de água tratada em chácaras, realizados
atendimentos médicos a moradores do bairro e a extrabalhadores da Proquima, além da elaboração de um
protocolo médico de referência para o centro de saúde da região (Taquaral), entre outras medidas.

Um decreto municipal, de nº 14.091, de 26 de setembro de 2002, determinou a suspensão , pelo período
necessário à conclusão dos estudos técnicos, a expedição pela Prefeitura de qualquer documento visando
permitir ou autorizar movimento de terra; muro de arrimo; edificação nova; demolição total; reforma;
reconstrução; poço freático ou profundo na área. O mesmo decreto proíbe, ainda, qualquer forma de utilização
de águas que possuam ter alguma ligação com o lençol freático, tais como fontes, poços, rios, córregos, ou
nascentes.

Por duas vezes a Concima iniciou os trabalhos de diagnóstico ambiental da área, mas os processos foram
interrompidos por alegação, pela construtora, de falta de recursos.

Em 22 de setembro de 2011, a PMC intimou a Concima a colocar em funcionamento, em 10 dias, o sistema de
retirada de vapores do subsolo da Torre A do Condomínio Parque Primavera. A ação foi fundamentada no
estudo técnico realizado pela Cetesb, no mesmo ano, o qual indicava a existência de riscos aos moradores do
local relacionados à inalação de vapores produzidos a partir do subsolo.

De acordo com o relatório da Cetesb, o nível de contaminação no local indicava a necessidade de “implantação
imediata de um sistema de mitigação de intrusão de vapores e a desocupação integral do prédio”.

No dia 10 de outubro de 2011, a PMC interditou o bloco A do Condomínio Chácara Primavera porque a
Concima não cumpriu a intimação da Prefeitura. Os moradores foram orientados a desocupar os imóveis devido
aos riscos à saúde e ao meio ambiente.

Em 2013, o prefeito Jonas Donizette estabeleceu o assunto como prioritário e os trabalhos de avaliação do nível
de contaminação do lençol freático e do solo na região do loteamento Mansões Santo Antonio foram retomados
no dia 15 de julho.

O laudo foi elaborado pela Aecom do Brasil Ltda. Orçado em R$ 370 mil, o estudo foi pago por uma construtora
como contrapartida de um empreendimento implantado no município. A construtora que assina o Termo de
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como contrapartida de um empreendimento implantado no município. A construtora que assina o Termo de
Ajustamento de Conduta (Tac) com a Prefeitura não tem qualquer relação com o caso Mansões Santo Antonio
e não quer estar associada a ele, por isso, solicitou manter seu nome no anonimato. O Tac foi assinado no mês
de junho.

Os trabalhos de campo realizados pela AECOM, iniciados em 15 de julho de 2013, resultaram em um relatório
de quase mil páginas com laudos, análises, desenhos e interpretações que confirmaram que os terrenos
abrigam a fonte de contaminação identificada na região, porém sem fechamento das plumas. Os estudos estão
disponíveis nesta página para a consulta pública de toda a sociedade.

Concomitante aos trabalhos de campo, a SVDS retomou a instalação do sistema de extração dos gases, e em
5 de junho de 2014 foi ligado o sistema que opera 24 horas por dia no subsolo do bloco A do Condomínio
Chácaras Primavera. A extração dos gases tem o objetivo de mitigar os efeitos mais diretos da contaminação.

É sabido que as diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e água subterrânea e
gerenciamento de áreas contaminadas é competência do Estado de acordo com o Decreto nº 59.263 de 05 de
junho de 2013 que regulamenta a Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009 (ART. 20  a CETESB é o órgão
responsável pelo planejamento e gestão do processo de identificação de áreas contaminadas no Estado de São
Paulo).

Sendo assim, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SVDS em tratativas em conjunto a CETESB, revisou o Decreto 14091/2002 que foi substituido
pelo Decreto 18669/2015 e entregou a mesma os seguintes documentos para análise e manifestação:

Novembro de 2014: 1º Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema Emergencial de Extração de
Vapores do Solo –SVE contemplando os meses de julho e outubro de 2014  126 dias após o início do
funcionamento do sistema de extração de vapores e Relatório de Investigação Complementar para
atualização do mapa de risco de inalação de vapores em ambiente aberto.
Março de 2015: 2º Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema Emergencial de Extração de
Vapores do Solo –SVE contemplando os meses de outubro de 2015 e janeiro de 2015.
Agosto de 2015: Relatório de Destinação de Resíduos – Carvão Ativado.
Setembro de 2015: 3º Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema Emergencial de Extração de
Vapores do Solo –SVE contemplando os meses de janeiro a junho de 2015.
Dezembro de 2015: 4° Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema Emergencial de Extração de
Vapores do Solo –SVE contemplando os meses de junho a setembro de 2015.
 Agosto de 2016: 5° Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema Emergencial de Extração de
Vapores do Solo (SVE) contemplando os meses de  setembro de 2015 a julho de 2016.

Vale ressaltar que a operação e o monitoramento do sistema continua.

Ainda com o auxílio da CETESB (aprovado em fevereiro de 2015) foi elaborado o Termo de Referência que irá
subsidiar o Estudo de Investigação Detalhada complementar a fim de se delimitar todas as plumas de
contaminação e indicar o melhor plano de intervenção que será contratado por meio de licitação. O Termo tem
por objetivo fornecer todos os detalhes técnicos, bem como um plano de ação, para as atividades futuras de
remediação.

Em suma, a Prefeitura traçou o seguinte plano de trabalho, dividido em cinco etapas principais:

1  Retomada dos Estudos Técnicos pela AECOM (concluída);
2  Implantação e Funcionamento do Sistema de Extração de Gases (concluída);
3  Revisão do Decreto 14.091/2002 (concluída  Decreto publicado na página 01 do Diário Oficial do
Município de Campinas em 16/03/2015);
4 Contratação dos Estudos de Investigação Ambiental Detalhada Complementar, Avaliação de Risco e
Plano de intervenção (no dia 24/03/17 foi aberto aviso de licitação, concorrência n° 02/2017, processo
administrativo 17/10/4479, para elaboração de Investigação Ambiental Detalhada Complementar, Avaliação
de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção no Bairro Mansões Santo Antonio);
5  Execução do Plano de Intervenção (Remediação).

Sistema de extração de vapores

O bairro Mansões Santo Antônio está entre as dez áreas mais críticas do Estado de São Paulo, segundo a
relação da CETESB, devido a sua contaminação. O enfrentamento desse assunto foi determinação do Prefeito
Jonas Donizette nesta gestão, passados mais de 10 anos.

Em 05 de junho de 2014, Dia Mundial do Meio Ambiente, foi inaugurado pelo Prefeito e pelo Secretário do
Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, o sistema de extração de vapores
do solo, denominado SVE – Soil Vapor Extraction, que consiste na geração de vácuo através de 05 drenos
horizontais, instalados a uma profundidade entre 3,5m e 4,5m logo abaixo do Bloco A, único bloco do
condomínio residencial Parque Primavera ocupado por moradores. Esse sistema foi acordado com a CETESB
anos atrás, como medidas mitigadoras visando à diminuição do risco à saúde dos moradores da torre habitada.

O projeto se baseia na instalação de uma unidade fixa com equipamentos adequados para proporcionar o
vácuo e encaminhar os gases para uma unidade de tratamento. O tratamento dos vapores extraídos é feito por
meio de compressores radiais, tanques demister e filtros de carvão ativado para vapores, sendo todos os
equipamentos automatizados e controlados através de um painel elétrico.

As linhas do sistema são todas subterrâneas, não havendo nenhuma interferência para os moradores no local.

O sistema está instalado e operando na garagem subterrânea do conjunto residencial e uma unidade de
inspeção está localizada no lote de cima para que sejam feitas inspeções e monitoramento, de forma a garantir
a eficiência da tecnologia aplicada.

http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/815114133.pdf
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Documentos

Estudo Técnico Mansões Santo Antônio  Documento Síntese (DRAFT)

Parecer Técnico  CETESB

1° Relatório Trimestral de operação e monitoramento do sistema emergencial de extração de vapores do solo –
SVE (Julho à Outubro de 2014

Relatório de avaliação de inalação de vapores em ambientes abertos

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/draft_mansoes_santo_antonio.pdf
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/parecer-cetesb.pdf
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/1_relatorio_trimestral.pdf
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/relatorio_de_investigacao_risco.pdf
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Relatório de avaliação de inalação de vapores em ambientes abertos

2° Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema Emergencial de Extração de Vapores do Solo – SVE
(out/2014jan/2015)

3° Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema Emergencial de Extração de Vapores do Solo – SVE
(Janeiro  Junho de 2015)

4° Relatório de Operação e Monitoramento do Sistema Emergencial de Extração de Vapores do Solo – SVE
Junho – Setembro de 2015

Ata de Reunião de 28 de Setembro de 2015
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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 DECRETO Nº 19.454 DE 23 DE MARÇO DE 2017 
 DISPÕE SOBRE AS CORRELAÇÕES, PARA FINS URBANÍSTICOS, DAS SUBCA-
TEGORIAS DE ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVIÇOS, INSTITUCIONAIS E 
INDUSTRIAIS PREVISTAS NA LISTAGEM DAS CATEGORIAS DE USO - ANEXO 

9 DA LEI Nº 6.031, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1988, ALTERADA PELA LEI Nº 
12.195, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004, COM OS CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO 

NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) ESTABELECIDOS PELA CO-
MISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO (CONCLA) DO GOVERNO FEDERAL. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
  DECRETA:  
  Art. 1º   Este decreto estabelece as correlações, para fi ns urbanísticos, das subcatego-
rias de atividades comerciais, de serviços, institucionais e industriais previstas na Lis-
tagem das Categorias de Uso - Anexo I da Lei nº 6.031, de 28 de dezembro de 1988, 
alterada pela Lei nº 12.195, de 30 de dezembro de 2004, com os códigos de Classifi ca-
ção Nacional de Atividade Econômica (CNAE) estabelecidos pela Comissão Nacional 
de Classifi cação (CONCLA) do Governo Federal.
  Parágrafo único.   As correlações mencionadas no caput deste artigo constam da tabe-
la do Anexo Único deste Decreto.
  Art. 2º   A Classifi cação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) é orientativa e não 
poderá ser utilizada, em qualquer hipótese, em desconformidade com o zoneamento 
estabelecido pela legislação municipal.
  Parágrafo único.   Quando não houver previsão no campo observações do Anexo Úni-
co, os setores técnicos do Município poderão indicar outro enquadramento de sub-
categoria de uso, diante das informações prestadas pelo interessado e da análise das 
atividades específi cas a serem exercidas no local, do porte da edifi cação e de outros 
critérios aplicáveis, fundamentadamente. 
  Art. 3º   Para fi ns de obtenção da Ficha de Informação Prévia de Zoneamento e Uso 
do Solo o interessado, ao requerê-la, deverá instruir o pedido com os documentos 
indicados nas normas vigentes e informar, de forma detalhada, as atividades a serem 
exercidas no local e o porte da edifi cação.
  Parágrafo único.   Não havendo dados que sugiram outro enquadramento, deve ser 
adotado, pelo setor competente, o enquadramento mais restritivo da Listagem das Ca-
tegorias de Uso, previstas no Anexo I da Lei nº 6.031, de 28 de dezembro de 1988, em 
relação ao zoneamento onde se pretende executar a atividade.
  Art. 4º   A Prefeitura Municipal de Campinas poderá alterar, a qualquer momento, o 
Anexo Único deste Decreto, sendo isenta, de qualquer ônus ou prejuízos a terceiros 
que esta alteração possa produzir.
  Art. 5º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Art. 6º   Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 23 de março de 2017 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário de Assuntos Jurídicos  
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN 
 Secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo 

 Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos do 
protocolado administrativo nº 2016/11/17.559, em nome do Departamento de Controle Urbano / SEMURB, e 
publicado na Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 

 Diretor do Departamento de Consultoria Geral 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - GAPE 
 NOTIFICAÇÃO 

  Protocolo:  2009/11/11500 
 Data de Entrada:  25/08/2009
 Localização:  Loteamento AlphaVille Dom Pedro II.
 Natureza:  Loteamento - Aprovação
 Proprietário : E. M. Agropecuária Ltda.
Compareça o(a) interessado(a) ao 5º andar, na Secretaria Municipal de Gestão e Con-
trole/GAPE, no Paço Municipal para ciência dos procedimentos adotados pelo Grupo 
de Análise de Projetos Específi cos - GAPE acerca do fechamento do loteamento.
 

 Campinas, 23 de março de 2017 
 CRISTIANO FERREIRA DELING 

 Secretário Executivo do GAPE 

 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

 DEPARTAMENTO DO ORÇAMENTO CIDADÃO   
 O Departamento do Orçamento Cidadão convida Conselheiros e Suplentes para a reu-
nião ordinária do Orçamento Cidadão, conforme indicado abaixo:
 Dia:27/03/2017 
 Horário 19h00 às 22h00 
 Local: Salão Vermelho - Av. Anchieta, 200 
 

 Campinas, 23 de março de 2017 
 ARLINDO DUTRA 

 Diretor do Departamento do Orçamento Cidadão 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Concorrência nº 02/2017  -  Processo Administrativo nº  17/10/04.479 -  Interessado:  
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -  Ob-
jeto:  Elaboração de Investigação Ambiental Detalhada Complementar, Avaliação de 
Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção no bairro Mansões Santo Antonio, 
no Município de Campinas/SP.  Entrega dos envelopes:  até 11/05/2017 às 10h.  Ses-
são Pública de abertura:  11/05/2017 às 10h.  Disponibilidade do Edital : a partir de 
24/03/2017, no portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adi-
cionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8401 e 2116-0303.
 

 Campinas, 22 de março de 2017 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2016.00008994-14
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 018/2017
 Objeto: Registro de Preços de areia lavada.
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 018/2017, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA. , item 01 (R$ 94,00); e
 - ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP,  itens 02 (R$ 69,71), 03 (R$ 69,70), 04 (R$ 
88,32), 05 (R$ 69,71) e  06 (R$ 69,70).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-
cial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 
8º e 9º do Decreto Municipal nº 19.379/17 e a autorização das respectivas despesas, 
previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 23 de março de 2017 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
  Processo Administrativo:  PMC.2016.00000109-21
 Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 035/2017
 Objeto: Registro de Preços de mobiliários.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do parecer jurídico acolhido pelo Diretor do Departamento Central de Compras, que 
acato na íntegra,  CONHEÇO  da impugnação apresentada por empresa interessada ao 
Pregão Eletrônico nº 035/2017 e, no mérito,  NEGO-LHE PROVIMENTO , devendo 
ser mantido incólume o instrumento convocatório, em especial, o item 2.4 do Anexo 
I - Informações Complementares do Pregão Eletrônico nº 035/2017.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 23 de março de 2017 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração  

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO   
 Processo Administrativo n.º  PMC.2016.00004443-36  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 375/16  Contratada:  NU-
TRI HOUSE ALIMENTOS LTDA. - EPP CNPJ nº  19.685.191/0001-09  Termo de 
Contrato  n°  35/17  Objeto:  Fornecimento parcelado de biscoito  Valor:  R$ 536.665,50 
 Prazo:  12 meses  Assinatura:  23/03/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2016.00003268-13  Interessado:  Secretaria Muni-
cipal de Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 355/16  Contratada:  CENTRO-
ESTE CARNES E DERIVADOS LTDA. CNPJ nº  03.802.108/0001-96  Termo de Con-
trato  n°  36/17  Objeto:  Fornecimento parcelado de carne bovina, corte patinho, moída e 
congelada.  Valor:  R$ 1.703.400,20  Prazo:  12 meses  Assinatura:  23/03/2017.

 Processo Administrativo n.º  PMC.2016.00003268-13  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Educação  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 355/16  Contratada:  PER-
FIL JD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP CNPJ nº  
00.498.571/0001-06  Termo de Contrato  n°  37/17  Objeto:  Fornecimento parcelado 
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