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MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO 
Em caso de descumprimento das regras a empresa poderá receber multa de 400 Unidades Fiscais de Campinas (Ufics), que 
equivalem a R$ 1.446,00 (valor da Ufic em 2020 é de R$ 3,61). 
 
 

Como emitir o CERTIFICADO DO ESTABELECIMENTO RESPONSÁVEL 
 

1º Passo: 
Acessar o link: 
https://ead-covid19.campinas.sp.gov.br/login/index.php 
 
Escolher a opção: ESTA É A SUA PRIMEIRA VEZ AQUI? CRIAR UMA CONTA 
 
Abrirá uma nova página onde deverão ser informados os seguintes dados: 
Identificação de usuário: INFORMAR O CNPJ COMPLETO 
Senha: Escolher uma senha (somo sugestão: INFORMAR OS 8 PRIMEIROS DIGITOS DO CNPJ + a primeira letra em Maiscula da 
razão social + a segunda letra da razão social em minusculo + o caracter !) 
Email: informar se email (caso você possua mais de 1 empresa, deverá utilizar emails diferentes) 
Confirme o email: colocar o mesmo email acima 
Nome: Informar o primeiro nome do responsável pela empresa (pode ser qualquer sócio) 
Sobrenome: Informar o restante do nome acima 
Cidade: Informar Campinas 
País: Procurar Brasil 
CNPJ: Informar o CNPJ integral do estabelecimento 
CPF do responsável: Informar o CPF referente ao sócio escolhido no campo de nome 
Razão Social: Informar a razão social completa da empresa 
 

2º Passo: 
Depois disso, receba o email enviado pelo sistema (geralmente vem com o nome de Eder Foga (via Covid19)  - pelo email 
naoresponder-ead-covid19@campinas.sp.gov.br 
Ao receber o email, confirmar sua conta. 
Será aberta uma nova página, onde deverá ser informado o login e senha criados. 
Clicar em acessar. 
 

3º Passo: 
Role a pagina até o final e clique sobre: INSCREVA-ME. 
Refere-se a um curso sem custo, porém obrigatório. 
Nesta tela, clique sobre: Como posso pegar COVID-19 
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Depois siga pagina a página. 

**IMPORTANTE: Este processo deverá levar no mínimo 4 minutos. Se você fizer antes disso, o sistema não 

vai liberar e você precisará fazer novamente. 

**SUGESTÃO: Assim a acessar a primeira pagina acima, permaneça nela, por pelo menos 3 minutos 

 
 
Nas páginas que aparecerem TERMO DE CIENCIA, você deverá clicar em: TENHO CIENCIA E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES 
ACIMA e depois em GRAVAR RESPOSTA. 
 
 
Por fim, clique sobre: Obtenha seu Certificado do Estabelecimento Responsável 

 Este certificado de Declaração de Estabelecimento Responsável deverá ser impresso e afixado em local visível 
na entrada do estabelecimento para conhecimento e fiscalização da população e do Poder Público.  

 O estabelecimento terá o prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste Decreto, para afixar o 
certificado de Declaração de Estabelecimento Responsável. 

 
 


