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Diário Oficial
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 

PREFEITO
EM 26 DE SETEMBRO DE 2.008

DE SMCTAIS - Protocolado n.º 08/10/27.715 PG
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fl s. 100 a 107 e 110, RATIFICO o ato da Ilma. 
Sra. Secretária de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social à fl . 111, de 
contratação direta da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz, pelo prazo de 36  
(trinta e seis) meses, com fulcro no “caput” do artigo 25 da Lei Federal n.8.666/93, 
para o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras descentralizadas 
daquela Pasta, importando a despesa total em R$ 622.800,00 (Seiscentos e vinte e 
dois mil e oitocentos reais). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 “caput”, 
da Lei Federal n.º 8.666/93, após, à SMA para a devida formalização, consoante 
minuta padrão de fl s. 56 a 60, e fi nalmente, encaminhe-se à SMCTAIS para as demais 
providências. 

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO

EM 14 DE OUTUBRO DE 2.008
De Secretaria de Administração - Protocolado n.º 08/10/45.011 PG
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fl s. 89 a 93 e 97, bem como do Ato praticado 
pelo órgão gestor à fl . 98, RATIFICO o ato do Ilmo. Sr. Secretário de Administração, 
de Contratação da empresa NEXTEL Telecomunicações Ltda., com fulcro no artigo 
25, “caput” da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor total de 
R$ 419.600,00 (Quatrocentos e dezenove mil e seiscentos reais), para a prestação de 
serviço móvel especializado e venda de equipamentos do sistema “IDEN”. Publique-
se, na forma do que dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93. Após, 
à Secretaria de Administração para a formalização de Termo Contratual próprio, 
consoante minuta acostada às fl s. 83 a 88 e para as demais providências.
 
DE EMDEC – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - 
Protocolado n.º 07/10/49.122 PG
 À vista das informações acostadas a estes autos, e ainda, diante dos pareceres de 
fl s. 118 a 120 da lavra da Secretaria de Assuntos Jurídicos, INDEFIRO o recurso 
administrativo interposto, convertido em Pedido de Reconsideração, permanecendo 
inalterada a decisão de Cassação da Permissão de Táxi n.º 2877, constante do Decreto 
n.º 16.159, de 28 de fevereiro de 2.008.
À SETRANSP/EMDEC para ciência e demais providências, dando ciência à 
interessada.

DE EMDEC – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - 
Protocolado n.º 07/10/49.123 PG
À vista das informações acostadas a estes autos, e ainda, diante dos pareceres de fl s. 68 
a 70 da lavra da Secretaria de Assuntos Jurídicos, INDEFIRO o recurso administrativo 
interposto, convertido em Pedido de Reconsideração, permanecendo inalterada a 
decisão de Cassação da Permissão de Táxi n.º 3656, constante do Decreto n.º 16.124, 
de 10 de janeiro de 2.008.
À SETRANSP/EMDEC para ciência e demais providências, dando ciência à 
interessada.

De Ana Paula Leopardi Mello Bacchi Berenguel – Protocolado n.º 08/10/42.023 
PG
Nos exatos termos das manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos lançadas às 
fl s. 11 a 14, que elucidam e justifi cam o pedido, autorizo seja reconhecido o débito 
apontado.
Assim, defi ro seja liquidado o valor devido, no importe de R$ 47,99 (Quarenta e sete 
reais e noventa e nove centavos), à título de indenização, em favor da servidora Dra. 
Ana Paula Leopardi Mello Bacchi Berenguel, relativo às despesas por ela despendidas 
em prol da Municipalidade.
À SMAJ para ciência e empenho, e após, à Secretaria Municipal de Finanças, para as 
devidas providências, quitando o valor devido.
Por fi m, considerando as circunstâncias, as justifi cativas e os pareceres apresentados, 
dispenso a análise do DPDI, quanto aos procedimentos enumerados no Decreto n.º 
13.837/02 e na Ordem de Serviço n.º 610/02.

De Aparecida Costa Rezende - Protocolado nº 08/25/275
À vista da manifestação de fl s. 14/16, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do 
CAMPREV à folha 17, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à sra. Aparecida 
Costa Rezende, com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº 10, 
de 30/06/04.
Encaminhe-se ao CAMPREV para prosseguimento.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Em 14 de outubro de 2008
Processo Administrativo nº 08/10/33.918 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
- Pregão Presencial nº 200/2008
Objeto: Aquisição de cartão SUS e etiquetas para a Rede Municipal de Saúde.  
 HOMOLOGAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao 
disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º 
inciso II do Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão Presencial n.º 
200/2008, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores totais para 
os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias, abaixo relacionadas, já 
considerando os acréscimos solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde:
- VCT BRASIL LTDA. para o item 01, no valor total de R$86.000,00 (oitenta e seis 
mil reais);
- RESULT INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. para o item 02, no valor total de 
R$34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização de despesa nos termos do Decreto 
Municipal nº 14.217/03 e suas alterações;
2 - à Equipe de Pregão de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde para registro da 
homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM;
3 - à Secretaria Municipal de Saúde para demais providências.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Em 14 de outubro de 2008
Processo Administrativo nº 08/10/11.817 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
- Pregão Presencial nº 202/2008
Objeto: Aquisição de equipamentos e acessórios de Raios-X para o Pronto Socorro 
Campo Grande.  
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º inciso II do 
Decreto Municipal nº 14.217/03, resolvo:
1. ADJUDICAR o objeto da licitação às empresas abaixo relacionadas para os itens 
indicados:
- VMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. para o item 01 no valor total de 
R$81.000,00 (oitenta e um mil reais);
- IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A para os itens 02, 04 e 05 no 
valor total de R$11.610,00 (onze mil seiscentos e dez reais);
- LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP para o item 03 no valor total de 
R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).
2. HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº 202/2008, referente ao objeto em epígrafe.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização de despesa nos termos do Decreto 
Municipal nº 14.217/03 e suas alterações;
2 - à Equipe de Pregão de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde para registro da 
homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM;
3 - à Secretaria Municipal de Saúde para demais providências.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto no Município de Campinas o Pregão Eletrônico nº 221/2008 - Processo 
Administrativo nº 08/10/15.315 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
- Objeto: Aquisição de instrumentais de odontologia para a Rede Municipal de 
Saúde - OBTENÇÃO DO EDITAL: a partir do dia 20/10/2008 - RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 72: das 08h do dia 03/11/2008 às 09h do dia 
04/11/2008 - ABERTURA DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 72: a partir das 09h 
do dia 04/11/2008. Demais informações constam no preâmbulo do edital, no endereço 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (0XX19) 2116-0137.

Campinas, 14 de outubro de 2008
ISABEL APARECIDA LANGE SARDINHA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Município de Campinas o Pregão Eletrônico nº 222/2008 - Processo Administrativo nº 
08/10/33.881 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Objeto: Registro 
de Preços de medicamentos para atendimento a mandados judiciais - OBTENÇÃO 
DO EDITAL: a partir do dia 30/10/2008 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DOS 
LOTES 01 a 78: das 08h do dia 13/11/2008 às 09h do dia 14/11/2008 - ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 78: a partir das 09h do dia 14/11/2008. Demais 
informações constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrônico: www.licitacoes-
e.com.br ou pelo telefone (0XX19) 2116-0137.

Campinas, 14 de outubro de 2008
ISABEL APARECIDA LANGE SARDINHA

Pregoeira

EXTRATOS
Processo Administrativo n.º 06/10/38.258 Interessado: Secretaria Municipal 
de Infra-Estrutura Locadoras: DAGMAR SEGALHO TAFNER, ROBERTA 
SEGALHO TAFNER, RAQUEL SEGALHO TAFNER VIEIRA E ROCHELE 
SEGALHO TAFNER NASTRINI. Termo de Locação n.° 26/06 Objeto: Locação 
de imóvel situado na Av. Marechal Rondon, nº 183, lote 22 – Unifi cado Quadra B, 
quarteirão 3271 do Loteamento Jardim Chapadão Continuação, nesta cidade, onde se 
acha instalado a Administração Regional 4 Termo de Aditamento de Locação n.° 
21/08 Objeto: Redução do valor locatício, considerada a nova avaliação de mercado 
efetivada, após decorrido o prazo inicial de 12 (doze) meses de vigência da locação, 
no percentual de 2,32% (dois vírgula trinta e dois por cento), passando o aluguel ao 
valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais. Valor total: R$42.000,00 
(quarenta e dois mil reais) Prazo: 12 (doze) meses Assinatura: 14/10/08.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E 
HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº 08/10/20.676 - Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde – SMS - Pregão Eletrônico nº 188/2008 - Objeto: Aquisição de móveis 
hospitalares para a Rede Municipal de Saúde.
A Pregoeira e a equipe de apoio, após manifestação técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde e análise das propostas/lances e documentação apresentada na presente 
licitação, decidem por:
1 - CLASSIFICAR em primeiro lugar as propostas das empresas abaixo relacionadas 
para os lotes mencionados, conforme segue:
- L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA ME para os lotes 15 e 16, no 
valor total de R$329,48 (trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos);
- LUCIANI GARCIA MARIGO - ME para os lotes 02, 07, 08, 12, 14 e 17, no valor 
total de R$36.599,46 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta 
e seis centavos);
- MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. para os lotes 
01, 03, 09, 10, 11 e 13, no valor total de R$38.618,06 (trinta e oito mil, seiscentos e 
dezoito reais e seis centavos);
- ROTAL HOSPITALAR LTDA. para os lotes 06 e 18, no valor total de R$14.586,97 
(quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos);
- UTI MÉDICA – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.-ME para os lotes 
04 e 05, no valor total de R$61.310,00 (sessenta e um mil, trezentos e dez reais).
2 - DESCLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, para os lotes 
mencionados, pelos motivos indicados:
a) por deixarem de apresentar a proposta escrita e os documentos exigidos no subitem 
10.16, incorrendo no que prescrevem os subitens 11.2, 11.2.1 e 11.2.9 do edital:
- HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA. para 
o lote 04;
- MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. para os lotes 
04 e 06;
- PANSANI & PINOTTI LTDA.-ME para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18. 
b) por deixar de apresentar registro vigente no Ministério da Saúde, desatendendo o 
subitem 10.16.3., incorrendo no que prescrevem os subitens 11.2, 11.2.1 e 11.2.9 do 
edital:
- LUCIANI GARCIA MARIGO – ME para o lote 05.

c) por apresentarem propostas/lances fi nais com preços excessivos quando comparados 
aos preços de mercado, incorrendo no que prescrevem os subitens 11.3 e 11.3.1 do 
edital:
- A SOBERANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME para os lotes 03, 04, 11, 
14 e 15;

- ANNRAY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
Processo Administrativo nº 08/10/19.327 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde - Assunto: Tomada de Preços nº 009/2008 - Objeto: Aquisição de agasalhos, 
bonés e botas a serem utilizados pelo SAMU.
A Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de 
Saúde, após análise técnica das propostas realizada pela SMS às fl s. 164 e 178, decide 
por:
01. CLASSIFICAR em primeiro lugar a proposta da empresa COMERCIAL 
CAMPOS COMÉRCIO DE UNIFORMES EM GERAL LTDA.-ME para os 
itens 01, 02, 03 e 04, no valor total de R$48.342,00 (quarenta e oito mil, trezentos e 
quarenta e dois reais).
02. DESCLASSIFICAR as propostas das empresas UNIFORMES CAMPINAS 
LTDA.-EPP para os itens 01, 03, 04 e 05 e COMERCIAL CAMPOS COMÉRCIO 
DE UNIFORMES EM GERAL LTDA.-ME para o item 05, por ofertarem propostas 
com preços excessivos quando comparados aos preços de mercado, incorrendo no que 
prescrevem os subitens 9.2 e 9.2.5 do edital.
03. DECLARAR FRACASSADO o item 05 por não haver propostas em condições 
de aceitabilidade.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão 
Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de Saúde, localizada 
na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas (SP) nos horários das 08h30 às 
12h00 e das 13h30min às 16h30. 

Campinas, 10 de outubro de 2008.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS

 da Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 07/10/13370 - INTERESSADO: Secretaria 
Municipal de Saúde - ASSUNTO: Concorrência n° 017/2008 - OBJETO: Execução 
de obra de construção de Centros de Saúde nos bairros Jardim Rossin, Jardim 
Fernanda, Jardim Vila União, Jardim Campo Belo e Jardim Santa Rosa. 
Com fundamento na conclusão alcançada pela análise técnica das propostas, efetuada 
pela COC - DPOV - SMI (fl s. 5686/6188), a Comissão resolve:
1 - CLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, na ordem que segue:
Em primeiro lugar: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., pelo valor global de 
R$ 5.982.277,71 (cinco milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e 
sete reais e setenta e um centavos);
Em segundo lugar: TETO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, pelo valor global de R$ 6.990.496,51 (seis milhões, novecentos e noventa mil, 
quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos).
Em terceiro lugar: M.V.G. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pelo valor 
global de R$ 7.063.713,56 (sete milhões e sessenta e três mil, setecentos e treze reais 
e cinquenta e seis centavos).
Em quarto lugar: BPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, pelo valor global de 
R$ 7.099.960,19 (sete milhões e noventa e nove mil, novecentos e sessenta reais e 
dezenove centavos).
2 – DESCLASSIFICAR as propostas das empresas PROJEÇÃO ENGENHARIA 
PAULISTA DE OBRAS LTDA e CONSLADEL CONSTRUTORA LAÇOS 
DETETORES E ELETRÔNICA LTDA, por apresentarem valores globais excessivos, 
incorrendo nos subitens 10.5, 10.5.4 e 10.5.4.1 do edital;
3 - FIXAR o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, 
nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria 
Municipal de Administração, localizada à Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - 
Campinas - SP, nos horários das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas. 

Campinas, 13 de outubro de 2008.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E 
HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº 08/10/19.164 Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS Assunto: Pregão Eletrônico nº 166/2008 Objeto: Registro de Preços de 
saneantes domissanitários e soluções anti-sépticas.
O pregoeiro e a equipe de apoio, após análise das propostas/lances e documentação 
apresentadas na presente licitação, decidem por:
1 - CLASSIFICAR em primeiro lugar as propostas das empresas abaixo relacionadas 
para os lotes mencionados com os respectivos valores unitários entre parênteses, 
conforme segue:
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-Indústria Farmacêutica Rioquimica Ltda., para os lotes: 01 (R$ 3,30) e 04 (R$ 
6,48);
-Biocloro Indústria e Comércio Ltda - ME, para os lotes: 02 (R$ 4,88) e 03 (R$ 
9,43);
2 - DESCLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, para os lotes 
mencionados, pelos motivos indicados:
a) por apresentar especifi cação em desacordo com o solicitado, incorrendo no que 
prescrevem os subitens 10.2. e 10.2.8. do edital:
_King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., para o lote 02.
b) por deixarem de apresentar cópia do Alvará sanitário, expedido pelo Serviço de 
Vigilância Sanitária, desatendendo ao subitem 9.16.2, e cópia de autorização de 
Funcionamento expedida pelo Ministério da Saúde desatendendo ao subitem 9.16.3, 
incorrendo no que prescrevem os subitens 10.2 e 10.2.1 do edital:
-Peg Lev Secos e Molhados Ltda., para os lotes: 01 e 03;
-Licitrib Comércio de Produtos Alimentícios Ltda – EPP, para os lotes: 01 e 03;
c) por apresentarem propostas/lances fi nais com preços excessivos quando comparados 
aos preços de mercado, incorrendo no que prescrevem os subitens 10.3 e 10.3.1 do 
edital:
-King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., para os lotes: 01 e 03.
-LM Farma Indústria e Comércio Ltda., para o lote: 03;
-Merck S/A, para o lote: 03;
3 - INABILITAR as empresas Peg Lev Secos e Molhados Ltda. e Licitrib Comércio 
de Produtos Alimentícios Ltda – EPP, por não apresentarem a Documentação 
exigida nos subitens 9.16.2 e 9.16.3, incorrendo nos subitens 11.2 e 11.2.1 do Edital. 
4 - HABILITAR as empresas cujas propostas estão classifi cadas em primeiro lugar, 
posto que atenderam as exigências consignadas no subitem 9.16 e no item 11 do 
edital.
O mapa de classifi cação encontra-se em planilha anexa aos autos.
Não havendo interposição de recurso, o objeto da licitação fi ca adjudicado aos primeiros 
classifi cados para os lotes mencionados com os respectivos valores unitários.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na sala do pregoeiro 
da Secretaria de Administração, localizada à Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - 
Campinas (SP), nos horários das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.

Campinas, 13 de outubro de 2008.
STEFANO DE OLIVEIRA SJO

Pregoeiro Eletrônico
NOEMI PASCOAL ALEXANDRE

Equipe de Apoio

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE/  CMDCA – CAMPINAS

ATOS DO CONSELHO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA – 
Campinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela 
Lei Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência 
legal, informa que no período de 14 a 29 de outubro de 2008 o conselheiro Sr. Ivo 
Papaiz Júnior 2º. Tesoureiro deste CMDCA, estará respondendo pela 1ª. Tesoureira 
Sra. Angela Teresa Galbiatti Caporali por motivo de férias. 

Campinas,  14  de outubro de 2008
SILVIA ELENA BASETTO VILLAS BOAS

Presidente do CMDCA/Campinas
(15, 16 e 17/10)

Republicando tendo em vista a Portaria nº 69306/2008, publicada no DOM de 
11/10/2008

PORTARIA N° 393/08
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
pela instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATÓRIA para 
a regular apuração dos fatos narrados no Protocolado nº 08/10/49.340, proveniente da 
Secretaria Municipal de Educação. 

Campinas, 10 de outubro de 2008.
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

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, notifi ca a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
CONDEPACC - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua 
sessão ordinária do dia 09 de outubro de 2008, Ata 364, decidiu pelo Arquivamento 
de Processo de Estudo de Tombamento (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) abaixo 

discriminado(s).
BENS  ................................................................................................................................................PROCESSO
PALACETE LOCALIZADO NO HOSPITAL VERA CRUZ – SITUADO
À AVENIDA ANDRADE NEVES Nº. 402 – CENTRO ............................................................................. 003/01

MARCO ANTÔNIO PIRES DA ROCHA
Secretário Municipal de Cultura - Presidente do CONDEPACC

(11, 14, 15/10)

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, notifi ca a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
CONDEPACC - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua 
sessão ordinária do dia 09 de outubro de 2008, Ata 364, decidiu pelo Arquivamento 
de Processo de Estudo de Tombamento (cancelando a abertura) do(s) bem(ens) abaixo 
discriminado(s).
BENS  ................................................................................................................................................PROCESSO
EDIFICAÇÃO SITUADA À AVENIDA BARÃO DE ITAPURA Nº. 860 ................................................. 002/04

MARCO ANTÔNIO PIRES DA ROCHA
Secretário Municipal de Cultura - Presidente do CONDEPACC

(11, 14, 15/10)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS 
- CONDEPACC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO
A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do CONDEPACC, no uso de 
suas atribuições legais, notifi ca a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
CONDEPACC - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua 
sessão ordinária do dia 09 de outubro de 2008, Ata 364, decidiu pelo Tombamento do 
Processo de Estudo (nº. 001/02) 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, qualquer 
intervenção no(s) local(ais) em termos de modifi cação, reforma ou demolição, 
deverá ser precedida de autorização do CONDEPACC. 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
CONJUNTO ARQUITETÔNICO LOCALIZADO NA VILA INDUSTRIAL -
RUAS: VENDA GRANDE – QT. 1280 – LOTES:32, 33, 34, 35,
36, 37, 43, 38, 60, 39, 60, 40, 63, 42, 41 E SEUS RESPECTIVOS
Nº S. 01, 21, 23, 25, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 45, 48,50,53;
RUA FRANCISCO THEODORO – QT. 1280 – LOTES: 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 E SEUS
RESPECTIVOS Nº S. 967, 969, 975, 977, 983, 985, 991, 993,
1017,1023, 1025, 1033,1035,1041,1043,1051,1053 E 1059.
TOMBAMENTO DO CONJUNTO INTEIRO, AS FACHADAS, GABARITO DE
ALTURA, TRAÇADO URBANO E OS PARALELEPÍPEDOS DA RUA VENDA
GRANDE, E OS NOMES DAS 3 RUAS (RUA VENDA GRANDE, FRAN-
CISCO THEODORO E ANTÔNIO MANOEL). ÁREA ENVOLTÓRIA RESTRITA
AO CONJUNTO. GP 02.  ............................................................................................................................ 001/02

MARCO ANTÔNIO PIRES DA ROCHA
Secretário Municipal de Cultura - Presidente do CONDEPACC

(11, 14, 15/10)

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS 
- CONDEPACC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO
A Secretaria Municipal de Cultura através do Presidente do CONDEPACC, no uso de 
suas atribuições legais, notifi ca a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do 
CONDEPACC - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - em sua 
sessão ordinária do dia 09 de outubro de 2008, Ata 364, decidiu pelo Tombamento do 
Processo de Estudo (nº. 004/02) 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, qualquer 
intervenção no(s) local(ais) em termos de modifi cação, reforma ou demolição, 
deverá ser precedida de autorização do CONDEPACC. 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 BOAVENTURA DO AMARAL Nº. 826 – CENTRO
TOMBAMENTO DE TODO O IMÓVEL COM SEUS ELEMENTOS DE
DECORAÇÃO INTERNOS E EXTERNOS, SENDO QUE QUALQUER IN-
TERVENÇÃO DE USO DEVERÁ PASSAR PELO CONSELHO. ÁREA
ENVOLTÓRIA RESTRITA AO PRÓPRIO BEM. GP 02.  ......................................................................... 004/02

MARCO ANTÔNIO PIRES DA ROCHA
Secretário Municipal de Cultura - Presidente do CONDEPACC

(11, 14, 15/10)

RESOLUÇÃO SME Nº 10/2008
Regulamenta o Processo de Remoção de Livre Escolha dos Monitores Infanto 
Juvenis I Efetivos, Função Pública e Função Atividade da Rede Municipal de 
Ensino.
O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, e
CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 12.985/2007, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Município de Campinas e dá 
outras Providências;



4 Campinas, quarta-feira, 15 de outubro de 2008Diário Ofi cial do Município de Campinas

CONSIDERANDO a Ordem de Serviço SME/FUMEC Nº 01/2008, que regulamenta 
o registro e a atualização de dados funcionais de todos os profi ssionais lotados na 
Secretaria Municipal de Educação – SME – e na Fundação Municipal para Educação 
Comunitária – FUMEC, para fi ns de processo de classifi cação geral que subsidiará 
os procedimentos organizacionais do ano letivo de 2008/2009, os quais serão 
regulamentados em Resoluções específi cas; e
CONSIDERANDO o Comunicado SME/FUMEC Nº 15/2008, que estabelece a 
classifi cação geral de Monitores Infanto Juvenis I,
RESOLVE:

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Para efeitos desta Resolução, a remoção de Monitores Infanto Juvenis I na 
Secretaria Municipal de Educação consiste na mudança de um local de trabalho para 
outro.
Art. 2º. Não poderão participar do processo de remoção:
I – os profi ssionais readaptados/limitados, exercendo ou não o núcleo de sua função;
II – os profi ssionais que se enquadram no disposto no artigo 116 da Lei Municipal 
N° 1.399/1955.
Art. 3º. Os monitores que se encontram atuando em outro local de trabalho que não 
seja sua sede, por restrição de local de trabalho, deverão entrar obrigatoriamente no 
processo de remoção e remover-se, declarando como centro de custo inicial a sede em 
que atuavam anteriormente, ou seja, o local de restrição de atuação.
Art. 4º. Os monitores readaptados/limitados poderão ser removidos de ofício, a 
critério da administração da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 5º. A remoção obedecerá à ordem de classifi cação fi nal publicada no Diário 
Ofi cial do Município em 08 de outubro de 2008.

SEÇÃO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 6º. Compete à Direção das unidades educacionais:
I – dar ciência, por escrito, desta Resolução, do Cronograma específi co e prestar 
esclarecimentos aos profi ssionais que atuam sob sua responsabilidade;
II – verifi car as vagas iniciais vinculadas às suas unidades educacionais, 
disponibilizadas no sistema informatizado para a remoção e, caso haja necessidade de 
correção, informar a Coordenadoria Setorial de Gestão de Pessoas (CGP).
Art. 7º. Compete à Coordenadoria Setorial de Gestão de Pessoas (CGP):
I – divulgar, acompanhar e avaliar o processo de remoção, tomando as providências 
necessárias para o correto cumprimento desta Resolução;
II – inserir as vagas iniciais no sistema informatizado;
III – analisar e dar parecer sobre os recursos impetrados, solicitando informações à 
Direção das unidades educacionais e/ou Equipe Educativa dos NAEDs;
IV – processar e divulgar o resultado da remoção em conjunto com a Assessoria de 
Informações Educacionais (AIE);
V – providenciar a alteração de centro de custo dos profi ssionais que efetivaram sua 
remoção.

SEÇÃO III
DA INSCRIÇÃO

Art. 8º. O profi ssional deverá manifestar seu interesse em participar do processo de 
remoção através do site http://smeprofi ssionais.ima.sp.gov.br, fazendo uso de sua 
senha pessoal de acesso, conforme cronograma específi co.
Art. 9º. Por meio do site http://smeprofi ssionais.ima.sp.gov.br, o interessado em se 
remover deverá tomar ciência da Súmula do Projeto Pedagógico e do endereço da 
unidade educacional.

SEÇÃO IV
DAS VAGAS

Art. 10. As vagas iniciais e potenciais a serem oferecidas para o processo de remoção 
serão publicadas no Diário Ofi cial do Município e no site http://smeprofi ssionais.ima.
sp.gov.br, conforme cronograma específi co, constituindo-se da seguinte forma:
I – Iniciais: as existentes na Secretaria Municipal de Educação, correspondendo às 
vagas não ocupadas por monitor efetivo, função pública ou função atividade;
II – Potenciais: as vagas ocupadas pelos inscritos.

SEÇÃO V
DAS INDICAÇÕES

Art. 11. A indicação das vagas será feita via internet, pelo site http://smeprofi ssionais.
ima.sp.gov.br, com a utilização da senha de acesso pessoal do candidato, conforme 
cronograma específi co.
Art. 12. O profi ssional que se inscrever para participar do processo de remoção poderá 
indicar quantas vagas forem de seu interesse, por ordem de preferência, dentre as 
publicadas no Diário Ofi cial do Município e constantes no site http://smeprofi ssionais.
ima.gov.br.
§ 1º. A remoção poderá ser efetuada em qualquer uma das opões indicadas pelo 
profi ssional e, uma vez concretizada, em hipótese alguma poderá ser desfeita.
§ 2º. O profi ssional inscrito que não fi zer nenhuma indicação de vaga será considerado 
desistente do processo de remoção.

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. A inscrição do profi ssional implicará o reconhecimento e o compromisso de 
aceitação desta Resolução.
Art. 14. O resultado fi nal do processo de remoção será publicado no Diário Ofi cial 
do Município e no site http://smeprofi ssionais.ima.sp.gov.br, conforme previsto em 
cronograma anexo.
Art. 15. O profi ssional removido deverá entrar em exercício no seu novo cargo em 
04/02/2009.

Art. 16. A inscrição e a indicação de vaga são de exclusiva responsabilidade do 
interessado, não cabendo recursos com a fi nalidade de desistência do resultado da 
remoção.
Art. 17. Os recursos administrativos deverão ser endereçados à Coordenadoria Setorial 
de Gestão de Pessoas, pelo site http://smeprofi ssionais.ima.sp.gov.br, no prazo de 2 
dias contados a partir da data da publicação do resultado da remoção.
Art. 18. Os recursos administrativos referentes ao processo de remoção não terão 
efeito suspensivo sobre o disposto sobre esta Resolução.
Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Educação.
Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 14 de outubro de 2008.
MÁRCIO ROGÉRIO SILVEIRA DE ANDRADE

Diretor do Departamento Pedagógico
Respondendo pela Secretaria Municipal de Educação

ANEXO ÚNICO
REMOÇÃO DE MONITORES INFANTO JUVENIS I

AÇÃO DATA LOCAL RESPONSÁVEL

PUBLICAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO DE 
REMOÇÃO DE LIVRE 
ESCOLHA DE MONITORES

15/10/2008 D.O.M. CGP

IMPLANTAÇÃO DE VAGAS 22/10/2008 NO SISTEMA CGP

INSCRIÇÃO PARA 
REMOÇÃO

DE 22/10/08 A 
28/10/08 SISTEMA SER CANDIDATOS

CONFERÊNCIA DE VAGAS 
NO SISTEMA 27/10/08 SISTEMA SER

DIRETORES E 
SUPERVISORES 
EDUCACIONAIS

PUBLICAÇÃO DE VAGAS 29/10/2008 D.O.M. CGP E AIE

INDICAÇÃO DE VAGAS DE 29/10/08 A 
31/10/08

HTTP://SMEPROFISSIONAIS.
IMA.SP.GOV.BR O INTERESSADO

PUBLICAÇÃO DO 
RESULTADO DA 
REMOÇÃO

05/11/2008 D.O.M. CGP E AIE

RECURSOS 05/11/08 E 
06/11/08

HTTP://SMEPROFISSIONAIS.
IMA.SP.GOV.BR O INTERESSADO

ANÁLISE DE RECURSOS E 
RESPOSTAS

DE 05/11/08 A 
07/11/08

HTTP://SMEPROFISSIONAIS.
IMA.SP.GOV.BR

COMISSÃO DE ANÁLISE 
DE RECURSOS 

PUBLICAÇÃO DO 
RESULTADO FINAL, SE 
HOUVER DEFERIMENTO 
DE RECURSOS

12/11/08 D.O.M. CGP E AIE

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDEB

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, no 
uso das atribuições legais, CONVOCA todos os Conselheiros para Reunião Ordinária 
a ser realizada:
DIA: 22/10/2008 (quarta-feira)
HORÁRIO: 16h30min
LOCAL: Academia Campinense de Letras, Rua Marechal Deodoro, 525 - Campinas 
.
PAUTA:
1. Apresentação do balancete trimestral;
2. Número de vigilantes e pessoal de limpeza terceirizados;
3. Retorno da Comissão de análise dos protocolos relativos ao uso dos recursos do 
FUNDEB;
4. Discussão do local das reuniões para 2009.

Campinas, 14 de outubro de 2008.
ANTONIO SERTÓRIO

Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO PRESIDENTE DA 
FUMEC

EM 10 DE OUTUBRO DE 2008.
Processo Dispensa de Licitação n.º 08/2008
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse 
da FUMEC, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do Diário Ofi cial do 
Estado, com fulcro no artigo 24, incisos VIII e XVI, da Lei Federal 8666/93 e suas 
alterações.
DESPACHO:
Diante dos elementos que constam dos autos, AUTORIZO:
1. A celebração de contrato de prestação de serviços entre a Fundação Municipal para 
Educação Comunitária - FUMEC e a Imprensa Ofi cial do Estado S/A - IMESP, pelo 
prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato;
2. A despesa respectiva no valor global estimado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
devendo onerar a dotação orçamentária do presente exercício o valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) e o restante onerar dotação orçamentária do exercício subseqüente.
3. À Assessoria Jurídica para a formalização do Termo Contratual, e a seguir, à 
Coordenadoria Administrativa e Financeira para as demais providências.

MÁRCIO ROGÉRIO SILVEIRA DE ANDRADE
Diretor do Departamento Pedagógico

Respondendo pela Presidência da FUMEC
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FORUM PERMANENTE DO ESPORTE E LAZER DE CAMPINAS
CONVOCAÇÃO Nº 018/2008

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
ORGANISMOS E ENTIDADES ESPORTIVAS DE CAMPINAS
CONFORME CALENDÁRIO ANUAL JÁ DIVULGADO E ENVIADO 
ANTERIORMENTE, COM AS DEVIDAS ALTERAÇÕES, ESTAREMOS 
REALIZANDO A ASSEMBLÉIA GERAL DO FORUM PERMANENTE DO 
ESPORTE E LAZER DE CAMPINAS NO DIA 20/10/2008, SEGUNDA FEIRA, AS 
19:00 HORAS, NA SEDE DO SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE CAMPINAS, 
SITO NA RUA GONÇALVES CESAR Nº 300 – JARDIM GUANABARA – 
CAMPINAS/SP.

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL
1)EDITAL DO FIEC 2009;
2)ORIENTAÇÕES FINAIS SOBRE O CRONOGRAMA EFETIVO PARA 
DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO 
MUNICIPAL;
3)LEITURA DO DOCUMENTO OFICIAL DA SOLICITAÇÃO DE 
DESLIGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FPEC DATADO DE 
22/09/2008; 
4)ELEIÇÃO DO  SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FPEC; 
5)OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS;
OBS... É FUNDAMENTAL QUE CADA ENTIDADE OU ORGANISMO ENVIE 
UM REPRESENTANTE PARA PARTICIPAR DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 
DO FPEC, ABAIXO SEGUE O CALENDÁRIO ANUAL CONCLUSIVO DAS  
ASSEMBLÉIAS GERAIS DO FPEC DE 2008. 

ABAIXO SEGUE AS  DATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DO FORUM 
PERMANENTE PARA O RESTANTE DO ANO DE 2008:

20 DE OUTUBRO DE 2008;  -   SEDE DO SINDICATO 
18 DE NOVEMBRO DE 2008; -  SEDE DO SINDICATO
01 DE DEZEMBRO DE 2008; -   DIPLOMATA HOTEL
COMUNICAMOS QUE CONFORME DELIBERAÇÕES EFETIVAS NA ÚLTIMA 
ASSEMBLÉIA GERAL DO FORUM, O PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO 
DA DOCUMENTAÇÃO DAS ENTIDADES JUNTO AO FORUM, (ATA DA 
ELEIÇÃO DA DIRETORIA ATUAL E ESTATUTO SOCIAL COM RESPECTIVOS 
REGISTROS EM CARTÓRIO), VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 
ELEITORAL SERÁ ATÉ O DIA 18/11/2008. RESSALTAMOS QUE CADA 
ENTIDADE ATRAVÉS DE OFÍCIO EM PAPEL TIMBRADO, PODERÁ INDICAR 
UM CANDIDATO PARA CONCORRER AO PLEITO, INCLUSIVE DEVE AINDA 
INDICAR ATRAVÉS DE OFÍCIO UM REPRESENTANTE LEGAL HABILITADO 
PARA VOTAR NAS ELEIÇÕES.   
CONFIRME SUA PRESENÇA NA ASSEMBLÉIA GERAL PELO TELEFONE (19) 
32411919 OU E-MAIL: ADILSON.MOMENTE@UOL.COM.BR
Atenciosamente

Campinas, 13 de outubro de 2008
ADILSON MOMENTE

Presidente

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DECISÕES DA SESSÃO DE 19/09/2008 - 3ª CÂMARA

01) Protocolo: 06/10/66974 – Hermenegildo Fração Junior 
     Relator: José Antonio Khattar
     Assunto: ITBI – Incidência – Integralização de Capital Social – Perda de Objeto 
-  Recurso de Ofi cio.    
     Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso ofi cial manejado pelo Diretor 
do DRI, pela manifesta perda do objeto da demanda travada entre a municipalidade e 
o contribuinte, em virtude do parcelamento do crédito tributário, através da adesão ao 
PIPT, com base no que dispõe o artigo 267, inciso VI, do CPC. 

02) Protocolo: 05/10/48883 – Hospital Vera Cruz 
     Relator: José Antonio Khattar
     Assunto: ISSQN – Auto de Infração – Recurso Voluntário 
     Decisão: Processo (02) retirado de pauta a pedido do Relator. 

03)Protocolo: 06537/97 – Boris Raskin e David G. Raskin 
     Relator: Roberto Palma
     Assunto: IPTU – Classifi cação de Imóvel – Alteração de Residencial Vertical para 
Comercial Vertical – Indicação do Proprietário/Contribuinte - Preliminar – Nulidade 
do Lançamento – Rejeitada – Progressividade do Imposto e Inconstitucionalidade das 
Taxas Imobiliárias – Impossibilidade na Esfera Administrativa - Compensação dos 
Valores Pagos – Recurso Voluntário.
     Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário e rejeitada a preliminar 
de nulidade da decisão por omissão e ausência de fundamentação. No mérito, por 
unanimidade, dado parcial provimento para o fi m de determinar a retifi cação 
da decisão recorrida e assegurar aos recorrentes o direito à dedução dos valores 
recolhidos de IPTU nos exercícios de 1991 a 1996, referente ao imóvel objeto do 
presente protocolado (código de imóvel nº 042.070.509/02), mantendo-se, no mais, 

a r. decisão guerreada fundamentada nas leis 5.626/85 – CTM, 8.240/94 , 6355/90 
, 6361/90 e respectivas alterações. Apresentou declaração de voto o julgador João 
Batista Borges acompanhando o voto do relator original e acrescentando que as taxas 
impugnadas são legais conforme tem entendido o STF – RE 233.784-SP e 346.383-7. 
(Recurso Voluntário Protocolo 06/10/66.231)

04)Protocolo: 04823/01 – Orlando Carlos de Vuono  
     Relator: Roberto Palma
     Assunto: IPTU – Valor Venal – Fator Depreciação – Apresentação de Laudo Técnico 
– Preliminar de Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário. 
     Decisão: Por unanimidade, conhecido o Recurso voluntário. Repelida a preliminar 
de cerceamento de defesa, em face do não atendimento da notifi cação da Presidência 
da JRT, que deu oportunidade ao requerente para  apresentação de documentos 
e informações. Quanto ao mérito, negado provimento ao recurso, por estar o 
lançamento corretamente constituído, nos ditames da Lei Municipal nº. 9.927/98, com 
as alterações promovidas pelas leis Municipais nº. 11.111/01 e 11.442/02, e por não 
ter identifi cado nenhum fato a comprometer a correção do lançamento, bem como 
a Decisão de Primeira Instancia Administrativa que o manteve integro. (Recurso 
Voluntário Protocolo 04/05/00966)

05)Protocolo: 03/10/37576 – Suprema Serviços Gerais e Portaria Ltda. 
     Relator: João Batista Borges
     Tributo/Assunto: ISSQN – Auto de Infração- Impugnação 
     Decisão: Processo (05) retirado de pauta a pedido do relator. 
     
06)Protocolo: 14069/00 – Diva Venturini Vescovi  
     Relator: João Batista Borges
     Assunto: IPTU – Cadastramento – Erro na Eleição do Endereço do Imóvel -  Área 
de Tombamento – Valor do M² - Progressividade – Efeito Confi scatório – Ilegalidade 
– Inconstitucionalidade – Ofensa ao Principio da Isonomia – Taxas Imobiliárias Não 
especifi cas e Indivisíveis – Recurso Voluntário. 
     Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, eis 
que corretamente constituído o lançamento em conformidade com a legislação vigente 
á época, consequentemente mantida a Decisão de Primeira Instancia Administrativa, 
com fundamento no artigo 156, I, da Constituição Federal, no CTN, na Lei 5.626/85 
- CTM e nas Leis Municipais nº. 9927/98, 10.400/99, 6.355/90 e 6.361/90. (Recurso 
Voluntário Protocolo 02/10/08710)

07)Protocolo: 62894/01 – Correarte Empreendimento e Participações Ltda. 
     Relator: José Antonio Khattar
     Assunto: IPTU – Valor Venal – Notifi cação Virtual – Inconstitucionalidade – 
Progressividade – Isonomia – Inconstitucionalidade das Taxas Imobiliárias – Recurso 
Voluntário. 
     Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso voluntário, em virtude da perda 
de seu objeto, com fundamento no disposto nos artigos 84 e 85 da Lei Municipal nº. 
13.104/07 e artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. (Recurso Voluntário Protocolo 
03/10/66805)

08)Protocolo: 06552/97 – Boris Raskin e David G. Raskin 
     Relator: João Batista Borges
     Assunto: IPTU – Classifi cação de Imóvel – Alteração de Residencial 
Vertical para Comercial Vertical – Indicação do Proprietário/Contribuinte - 
Preliminares  - Cerceamento de Defesa – Rejeitadas – Progressividade do Imposto 
e Inconstitucionalidade das Taxas Imobiliárias – Impossibilidade na Esfera 
Administrativa - Compensação dos Valores Pagos – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário e rejeitadas as preliminares 
de nulidade da decisão por omissão e ausência de fundamentação. No mérito, por 
unanimidade, dado parcial provimento para o fi m de determinar a retifi cação 
da decisão recorrida e assegurar aos recorrentes o direito à dedução dos valores 
recolhidos de IPTU nos exercícios de 1991 a 1996, referente ao imóvel objeto do 
presente protocolado (código de imóvel nº 042.070.512/02), mantendo-se, no mais, a 
r. decisão guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 
156, I da CF, CTN, Lei nº. 5.626/85 CTM, Leis Municipais nº. 8.240/94, 6.355/90, 
6.361/90. (Recurso Voluntário Protocolo 06/10/66218)

09)Protocolo: 18774/01 – Associação Maria Portado Céu 
     Relator: Edson Vilas Boas Orru
     Assunto: IPTU – Imunidade – Entidade Sem Fins Lucrativos – Recurso 
Voluntário.  
     Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, 
para o fi m de reconhecer a imunidade tributária quanto ao IPTU lançado para o 
exercício de 2001, cancelando-se os respectivos débitos, para o imóvel cadastrado 
sob nº. 3252.54.90.0001.00000, com fundamento no artigo 150, VI, “b” e § 4º, da 
Constituição Federal. (Recurso Voluntário Protocolo 07/10/45460)

10)Protocolo: 03/10/15891 – João Batista Loro
     Relator: Edson Vilas Boas Orru
     Assunto: IPTU - Impugnação 
     Decisão: Processo retirado de pauta em virtude do pedido de vistas da Representante 
Fiscal Rosa Maria B. R. Falcão.

11)Protocolo: 03/10/16027 – Nelson Alaite Junior 
     Assunto: IPTU - Impugnação 
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     12)Protocolo: 07/10/47125  – Rossi GNO Incorporadora Ltda. 
     Assunto: ISSQN – Responsabilidade Solidária - Impugnação
     Decisão: Processos (11, 12) retirados de pauta em virtude da ausência justifi cada do 
Relator Dagoberto Silvério da Silva.
  
13)Protocolo: 04/10/08300 – Nelson Mulato  
     Relator: Alfredo Zeratti
     Assunto: IPTU – Valor Venal – Classifi cação do Imóvel – Recurso Voluntário.
     Decisão: Por unanimidade conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, 
para manter a Decisão de Primeira Instância Administrativa  que deferiu o pedido 
de revisão do IPTU, correspondente ao exercício de 2004 alterando o tipo/padrão/
subpadrão para A-3.7, nos termos das Leis Municipais nº. 9.927/98, 11.111/01 e 
alterações e determinou a retifi cação do lançamento a partir do exercício de 2006, 
alterando o tipo/padrão/subpadrão para RH-4, nos termos da Lei Municipal nº;. 
11.111/01, alterada pela Lei Municipal nº. 12.445/05, consoante com o disposto no 
artigo 145, III, do CTN. (Recurso Voluntário Protocolo 06/10/37540)

14)Protocolo: 03/10/62397- N.N. Serviços de Alimentação, Higienização e Jardinagens 
SC Ltda. 
     Relator: Alfredo Zeratti
     Assunto: ISSQN – Auto de Infração - Impugnação
     Decisão: Decisão adiada em virtude do pedido de vistas do Julgador José Antonio 
Khattar. 

ALFREDO ZERATI 
Respondendo pela Presidência da 3ª Câmara

Nos termos do art. 30 da Lei nº. 8.129/94

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE FINANÇAS

Protocolado: 07/10/54883
Interessada: Bagley do Brasil Alimentos Ltda.
CNPJ: 06.042.467/0001-80
Assunto:Incentivos Fiscais – Lei Municipal 12.928/07
DECISÃO:
Em cumprimento ao disposto no artigo 14 da Lei Municipal 12.928/07 e em 
conformidade com a proposta e parecer da Comissão de Análise dos Incentivos Fiscais, 
manifestada com base nos documentos e elementos de convicção presentes nos autos, 
indefi ro o pedido de concessão de incentivos fi scais, considerando que o projeto de 
expansão apresentado pela interessada não atende os requisitos estabelecidos no artigo 
1º, parágrafo único, e artigo 2º da Lei Municipal 12.928/07.
Desta decisão cabe pedido de reconsideração no prazo de 15 dias, contados da sua 
publicação no Diário Ofi cial do Município, nos termos do artigo 14, parágrafo único, 
da Lei Municipal 12.928/07.
Protocolados: 52075/96 e 77547/98 
Requerente: Benteler Estamparia Automotiva Ltda.
CNPJ: 01.418.389/0001-52
Assunto: Incentivos Fiscais – Lei Municipal 9.903/98
DECISÃO:
Em cumprimento ao disposto no artigo 15 da Lei Municipal 12.928/07 e em 
conformidade com a proposta e parecer da Comissão de Análise dos Incentivos 
Fiscais, manifestada com base nos documentos e elementos de convicção presentes 
nos autos, declaro a nulidade da  decisão publicada no Diário Ofi cial do Município 
de 25 de novembro de 1999, com fundamento no artigo 180, III, combinado com 
o artigo 218,  da Lei Municipal 5.626/85, em face da desistência da requerente 
manifestada no protocolado 75477/98. Julgo prejudicado o pedido feito através do 
protocolado75477/98, de isenção do IPTU para a área ampliada do imóvel codifi cado 
pelo nº 5211.11.64.7001.01001, considerando que o período benefi ciado pelo 
incentivo seria 1999 a 2001, e não houve lançamento do IPTU relativo à ampliação 
para esse período nem há mais possibilidade de efetuar referido lançamento, ante o 
disposto no artigo 173, I, da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional. Em face da 
perda do objeto, determino o arquivamento deste protocolado, nos termos do art. 85 
da lei 13.104/07.
Protocolado: 08/10/38388
Interessado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
CNPJ: 45.543.915/0309-27
Assunto: Incentivos Fiscais – Lei Municipal 12.471/06
DECISÃO:
Em cumprimento ao disposto no artigo 15 da Lei Municipal 12.471/06 e em 
conformidade com a proposta e parecer da Comissão de Análise dos Incentivos 
Fiscais, manifestada com base nos documentos e elementos de convicção presentes 
nos autos, conheço do pedido em seus aspectos formais.
No mérito, concedo o benefício fi scal com fundamento na Lei 12.471/06, nos seguintes 
termos:
redução da alíquota do ISSQN de 5% para 3%, nos termos do parágrafo 1º, artigo 4º, 
a partir de 08 de agosto de 2008, conforme dispõe o artigo 5º;
redução de 75% do valor do IPTU incidente sobre a totalidade do imóvel resultante da 
unifi cação dos lotes identifi cados pelo códigos cartográfi cos 3414.41.39.0375.00000, 
3414.41.39.0331.00000, 3414.41.39.0482.00000 e 3414.41.39.0090.00000, a partir 
do exercício de 2009, de acordo com o disposto no artigo 3º. 
Nos termos do artigo 12 da Lei 12.471/06, após decorridos 24 meses contados da data 
da concessão, o requerente contemplado com o incentivo fi scal deverá comprovar o 
cumprimento das metas estabelecidas no projeto de instalação.
Protocolado: 03/10/20246

Requerente: IPS – Informação e Planejamento em Saúde, Assessoria e Comércio 
Ltda.
CNPJ: 02.098.386/0001-41
Assunto: Incentivos Fiscais – Lei Municipal 9.903/98
DECISÃO:
Em cumprimento ao disposto no artigo 15 da Lei Municipal 12.928/07 e em 
conformidade com a proposta e parecer da Comissão de Análise dos Incentivos Fiscais, 
manifestada com base nos documentos e elementos de convicção presentes nos autos, 
indefi ro o pedido de redução da base de cálculo do ISSQN conforme previsto no artigo 
4º. da Lei Municipal 9.903/98, vez que a requerente não atende os requisitos do artigo 
1º da mesma Lei.

PAULO MALLMANN
Secretário Municipal de Finanças

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS

Protocolo nº.: 2001/0/10752
Interessado: Escola Americana de Campinas
Recorrente: Representação Fiscal da JRT
Recorrido: Secretário Municipal de Finanças
Assunto:  Recurso Extraordinário
Síntese do pedido: IPTU.  Reforma parcial do acórdão da 1ª Câmara da JRT.
Decisão:
Com base no exposto na manifestação da Assessoria da Secretaria Municipal de 
Finanças e nos termos do artigo 81 da Lei Municipal nº. 13.104/07 conheço do Recurso 
Extraordinário por se encontrarem presentes os pressupostos de admissibilidade 
e, no mérito dou provimento para reformar parcialmente o acórdão proferido pela 
1ª Câmara da Junta de Recursos Tributários publicado no DOM de 29/03/2008, 
para, expressamente, declarar nula a Decisão de Primeira Instância Administrativa, 
mantendo-se, no mais, o acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso 
voluntário.
Protocolo nº.: 03/10/65337
Interessado: Maria Helena Lobo de Mello Pupo
Recorrente: Representação Fiscal da JRT
Recorrido: Secretário Municipal de Finanças
Assunto:  Recurso Extraordinário
Síntese do pedido: IPTU -  Nulidade do acórdão da 3ª Câmara da JRT por não 
observação à legislação municipal.
Decisão:
Com base no exposto na manifestação da Assessoria da Secretaria Municipal de 
Finanças e nos termos do artigo 81 da Lei Municipal nº. 13.104/07 conheço do 
Recurso Extraordinário e, no mérito dou provimento, anulando, com fundamento 
no artigo 89 c.c. artigo 80 da Lei nº 13.104/07, o acórdão da 3ª Câmara da Junta 
de Recursos Tributários publicado no DOM em 18/12/2007 para manter a decisão 
de primeira instância publicada no DOM em 19/08/2004, que indeferiu o pedido de 
cancelamento dos débitos referentes ao IPTU relativo aos exercícios de 1999, 2000 
e 2001 e determinou providências quanto ao crédito tributário referente à taxa de 
remoção de lixo de 1999, incluída indevidamente no lançamento do IPTU e taxa 
relativo ao exercício de 2000.

PAULO MALLMANN
Secretário Municipal de Finanças

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS

Protoc. 2003/10/67337 – Harry Takaaki Yamazaki
Não conheço os processos como requerimento de dação em pagamento tributário por 
não se encontrarem instruídos de acordo com o artigo 4º da Lei Municipal nº11.631/03, 
que exige que o requerimento obrigatoriamente venha instruído com várias certidões 
dentre outros  documentos.

Protoc. 04/10/53.233 –  Pedro Homero de Miranda
Com base em tudo o que consta no processo e na manifestação da Assessoria da 
Secretaria de Finanças que verifi cou a presença dos requisitos legais necessários, com 
base nos artigos 170 e 170A do Código Tributário Nacional e na Lei Municipal nº 
13.104/07, AUTORIZO A COMPENSAÇÃO de parte da dívida tributária constatada 
em nome de Pedro Homero de Miranda, com o Precatório EP 848/95, na forma 
demonstrada às fl .56

Protoc.2008/10/44850 – Caixa Econômica Federal
DEFIRO O pedido de credenciamento para arrecadação de tributos e receitas 
municipais, tendo em vista que o requerente declara ciência e anuência às regras, 
condições e prazos do Edital de Credenciamento nº001/2008 desta Secretaria, sobre 
os quais nada será retirado ou acrescentado. Fica CEF convocada para assinar o 
respectivo Termo de Adesão, conforme o item 2 do Edital, até 31/10/08.

Protoc. 06/10/37.566 – Atílio Vicentim
Com base em tudo o que consta no processo e na manifestação da Assessoria da 
Secretaria de Finanças que verifi cou a presença dos requisitos legais necessários, 
com base nos artigos 170 e 170A do Código Tributário Nacional e na Lei Municipal 
nº13.104/07, AUTORIZO A COMPENSAÇÃO das dívidas tributárias constatadas em 
nome de Atílio Vicentin, com parte do Precatório EP618/06, na forma demonstrada 
à fl s. 42.
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Protoc. 07/10/16.341 – Mario Tadayoshi Maruyama.
INDEFIRO o pedido de compensação tributária com precatório por ausência de 
reciprocidade entre os credores conforme exigido pela legislação.

PAULO MALLMANN
Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 

MOBILIÁRIO
Protocolo: 2008/10/29690
Interessado: MTFS Eventos Promocionais (CCM nº 132.567-1)
Assunto: Regime Especial para Emissão de Nota Fiscal
Pela análise do pedido e considerando a falta dos requisitos de conveniência e 
oportunidade da Administração Tributária na concessão deste regime especial decido 
pelo indeferimento do pedido, nos termos do artigo 96, inciso I do Decreto nº  15.356 
(RISS), de 26 de dezembro de 2005, e do artigo nº 39 da Lei 12.392, de 20 de outubro 
de 2005. Decorrido o prazo recursal sem que o contribuinte se manifeste, arquive-se.

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 

MOBILIÁRIO
Protocolo: 2008/10/26890
Interessado: Brava 3 Eventos Ltda EPP (CCM nº 132.670-8)
Assunto: Regime Especial para Emissão de Nota Fiscal
Pela análise do pedido e considerando a falta dos requisitos de conveniência e 
oportunidade da Administração Tributária na concessão deste regime especial decido 
pelo indeferimento do pedido, nos termos do artigo 96, inciso I do Decreto nº 15.356 
(RISS), de 26 de dezembro de 2005, e do artigo nº 39 da Lei 12.392, de 20 de outubro 
de 2005. Decorrido o prazo recursal sem que o contribuinte se manifeste, arquive-se.

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo: 05/05/00136 e 05/10/49440
Interessado: Paulo de Tarso Paro
Código do Imóvel: 055.082.878/03
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 declaro prejudicada 
a análise do processo protocolizado sob nº 05/05/00136, nos termos do art. 85 da 
citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento 
do IPTU do exercício de 2005, emitido em jan/2005 para o imóvel codifi cado sob 
nº 055.082.878/03, foi cancelado conforme decisão proferida nos autos do processo 
protocolizado sob nº 73251/97; defi ro o pedido de revisão do lançamento do IPTU do 
exercício de 2005, emitido em set/2005 para o referido imóvel, alterando-se o tipo/
padrão/subpadrão de C-2.9 para A-3.6, consubstanciado nas disposições do art. 2º, 
caput e § 1º, da Lei nº 9.927/98, com as alterações da Lei nº 10.400/99 e da Lei nº 
10.736/00; art. 18 da Lei nº 11.111/01, alterada pela Lei nº 12.176/04; art. 12 e Tabela 
III do Anexo I da Lei nº 12.176/04 e Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e 
parecer fi scal às fl s. 18 e 20.
Com base na vistoria fi scal realizada no imóvel e atendendo as disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 determino a 
retifi cação de ofício dos dados cadastrais constantes dos lançamentos do IPTU do 
exercício de 2003 e 2004 para o referido imóvel, alterando-se os referidos lançamentos 
para predial com área total construída de 184,35m², tipo/padrão/subpadrão A-3.6 e ano 
base para depreciação 2002, consubstanciado nas disposições do art. 2º,  caput e §§ 
1º e 5º a 8º, e Tabela III, da Lei nº 9.927/98, com as alterações da Lei nº 10.400/99 
e da Lei nº 10.736/00; arts. 17 e 18 da Lei nº 11.111/01 e Planilhas de Informações 
Cadastrais (PIC) e parecer fi scal às fl s. 18 e 20; determino a retifi cação de ofício dos 
dados cadastrais constantes dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2006 a 2008 
para o referido imóvel, alterando-se a categoria construtiva e padrão de construção de 
NRH-9 para RH-5, consubstanciado nas disposições dos arts. 18, 18A, 18B e Tabela 
IV, do Anexo I, da Lei nº 11.111/01, alterada pela Lei nº 12.445/05 e Planilhas de 
Informações Cadastrais (PIC) e parecer fi scal  às fl s. 19 e 20 e Lei 12.446/05-PGV.
Os lançamentos anteriormente constituídos para o referido imóvel, relativamente 
aos exercícios de 2003 a 2008, deverão ser substituídos, com o cancelamento dos 
respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações, Lei nº 11.111/01 e 
alterações, Lei nº 12.445/05, Lei 12.446/05 e Lei 13.209/07. 
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da decisão de deferimento do pedido 
de revisão do IPTU do exercício de 2005, nos termos dos arts. 71 e 74 da Lei nº 
13.104/07, tendo em vista que a importância envolvida não será reduzida em montante 
superior ao limite legal, conforme demonstrativo às fl s. 30. Deixo de recorrer da 
decisão que determinou a retifi cação de ofício dos dados constantes dos lançamentos 
do IPTU dos exercícios de 2003 e 2004 e de 2006 a 2008, tendo em vista que a 
importância envolvida não será reduzida em montante superior a 10.000,0000 UFICs, 
conforme demonstrativos às fl s. 30 e 31.
Protocolo: 03/10/15713
Interessado: Wilson Alex Borgonovi Silva
Código do imóvel: 008.634.600/03
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU

Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 deixo de conhecer 
do pedido de revisão do lançamento do IPTU e das Taxas Imobiliárias do exercício 
de 2003 para o imóvel codifi cado sob nº 008.634.600/03, uma vez que a questão 
relativa ao valor venal do exercício de 2003 já foi defi nitivamente julgada nos autos do 
processo protocolizado sob nº 10216/00, com decisão proferida pela Junta de Recursos 
Tributários e  publicada no DOM de 30/06/06, em que se determinou a retifi cação dos 
lançamentos do IPTU dos exercícios de de 2000 a 2005, alterando-se o valor do m² de 
terreno para 72,1048 UFICs/m²,encontrando-se exaurida a esfera administrativa para 
discussão desta matéria; consubstanciado nos termos do artigo art. 83, caput e inciso 
I, da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários fi cando 
o requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração da decisão, 
exclusivamente quanto aos motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo 
de até 30 dias, em face das disposições do parágrafo único do artigo 83 da Lei nº 
13.104/07.
Protocolo: 03/10/11311; 04/10/10739; 05/10/11440
Interessado: André de Paula da Silva
Código do Imóvel: 055.066.221/03
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 defi ro os pedidos de 
revisão dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2003 e 2004, referentes ao imóvel 
codifi cado sob nº 055.066.221/03, alterando-se os lançamentos para predial com área 
total construída de 94,55m², tipo/padrão/subpadrão A-2.0 e ano base para depreciação 
2002, consubstanciado nas disposições do art. 2º, caput e §§ 1º e 5º a 8º, e Tabela 
III, da Lei nº 9.927/98, com as alterações da Lei nº 10.400/99 e da Lei nº 10.736/00; 
Decreto nº 13.364/00; arts. 17 e 18 da Lei nº 11.111/01; parecer fi scal às fl s. 07 e 
item 7 da Circular Interna nº 002/2004;  defi ro o pedido de revisão do lançamento do 
IPTU do exercício de 2005 para o referido imóvel, alterando-se o lançamento para 
predial com os mesmos dados da decisão proferida para os exercícios 2003 e 2004, 
consubstanciado nas disposições do art. 2º, caput e §§ 1º e 5º a 8º, da Lei nº 9.927/98, 
com as alterações da Lei nº 10.400/99 e da Lei nº 10.736/00; arts. 17 e 18 da Lei nº 
11.111/01, alterada pela Lei nº 12.176/04; art. 12 e Tabela III do Anexo I da Lei nº 
12.176/04; parecer fi scal  às fl s. 07 e item 7 da Circular Interna nº 002/2004.
Com base na vistoria fi scal realizada no imóvel e atendendo as disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 determino a retifi cação 
de ofício dos dados cadastrais constantes dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2006 a 2008 para o referido imóvel, alterando-se o lançamento para predial com 
área total construída de 94,55m², categoria construtiva e padrão de construção RH-2 
e ano base para depreciação 2002, consubstanciado nas disposições dos arts. 17, 18, 
18A, 18B,18E, 32 e Tabela I, do Anexo III, da Lei nº 11.111/01, alterada pela Lei nº 
12.445/05; arts. 27 a 30 e Anexo I e arts. 39 e 40 do Decreto nº 15.358/05; arts. 28 a 
30 e Anexo I e arts. 40 e 41 do Decreto nº 16.274/08; parecer fi scal  às fl s. 07 e item 7 
da Circular Interna nº 002/2004.
Os lançamentos anteriormente constituídos, relativamente aos exercícios de 2003 
a 2008, deverão ser substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos 
termos da Lei 9.927/98 e alterações, Lei nº 11.111/01 e alterações, Lei nº 12.445/05, 
Lei 12.446/05 e Lei 13.209/07. 
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da decisão de deferimento dos 
pedidos de revisão do IPTU dos exercícios de 2003 a 2005, nos termos dos arts. 71 e 
74 da Lei nº 13.104/07, tendo em vista que a importância envolvida não será reduzida 
em montante superior ao limite legal, conforme parecer da CSFI-DRI/SMF às fl s. 
27. Deixo de recorrer da decisão que determinou a retifi cação de ofício dos dados 
constantes dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2006 a 2008, tendo em vista 
que a importância envolvida não será reduzida em montante superior a 10.000,0000 
UFICs, conforme demonstrativo às fl s. 28.
Protocolo: 011160/02
Interessado: Edison Domingos da Silva
Código do Imóvel: 055.013.764/03
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado com 
os arts. 4º e 33, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 defi ro o pedido de revisão 
do lançamento do IPTU do exercício de 2002, referente ao imóvel codifi cado sob nº 
055.013.764/03 (lote 01, área de 385,00m²), procedendo-se o cancelamento daquele 
lançamento e a tributação dos lotes subdivididos e designados porLote 01-SUB com área 
de 192,50m², sendo este lote tributado como territorial, e Lote 01A-SUB com área de 
192,50m², sendo este lote tributado como predial, com área total construída de 90,86m², 
tipo/padrão/subpadrão A-2.8 e ano base para depreciação 2001, consubstanciado nas 
disposições dos §§ 1º e 2º do art. 1º da lei nº 9.927/98 e alterações; do art. 2º, capute §§ 
1º e 5º a 8º, e Tabela III, da Lei nº 9.927/98, com as alterações da Lei nº 10.400/99 e da 
Lei nº 10.736/00; arts. 15, 17 e 18 e 20 da Lei nº 11.111/01; Planilhas de Informações 
Cadastrais (PIC) e parecer fi scal às fl s. 20, 23 e 26;  item 7 da Circular Interna nº 002/2004 
e registro da subdivisão do imóvel junto ao CRI competente, datado de 13/02/01.
Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da 
Lei nº 13.104/07 determino a retifi cação de ofício dos dados cadastrais constantes do 
lançamento do IPTU do exercício de 2003 para o imóvel codifi cado sob nº 055.013.764/03 
(lote 01, área de 385,00m²), procedendo-se o cancelamento daquele lançamento e a 
tributação dos lotes subdivididoscom os mesmos dados da decisão acima, proferida 
para o exercício 2002, nas disposições dos §§ 1º e 2º do art. 1º da lei nº 9.927/98 e 
alterações; do art. 2º, capute §§ 1º e 5º a 8º, e Tabela III, da Lei nº 9.927/98, com as 
alterações da Lei nº 10.400/99 e da Lei nº 10.736/00; arts. 15, 17 e 18 e 20 da Lei nº 
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11.111/01; Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e parecer fi scal às fl s. 20, 23 e 26;  
item 7 da Circular Interna nº 002/2004 e registro da subdivisão do imóvel junto ao CRI 
competente, datado de 13/02/01; determino a retifi cação de ofício dos dados cadastrais 
constantes do lançamento do IPTU do exercício de 2004 para o imóvel codifi cado sob 
nº 3451.23.58.0146.00000, 01A-SUB com área de 192,50m², alterando-se o lançamento 
para predial, com área total construída de 90,86m², tipo/padrão/subpadrão A-2.8 e ano 
base para depreciação 2001, consubstanciado nas disposições do art. 2º, caput e §§ 1º e 
5º a 8º, e Tabela III, da Lei nº 9.927/98, com as alterações da Lei nº 10.400/99 e da Lei nº 
10.736/00; art. 17 e 18 da Lei nº 11.111/01; Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) 
e parecer fi scal às fl s. 20 e 23 e do item 7 da Circular Interna nº 002/2004; determino a 
retifi cação de ofício dos dados cadastrais constantes do lançamento do IPTU do exercício 
de 2005 para o imóvel codifi cado sob nº 3451.23.58.0146.00000, 01A-SUB com área de 
192,50m², alterando-se o lançamento para predial, com área total construída de 90,86m², 
tipo/padrão/subpadrão A-2.8 e ano base para depreciação 2001, consubstanciado nas 
disposições do art. 2º, caput e §§ 1º e 5º a 8º, da Lei nº 9.927/98, com as alterações 
da Lei nº 10.400/99 e da Lei nº 10.736/00; arts. 17 e 18 da Lei nº 11.111/01, alterada 
pela Lei nº 12.176/04; art. 12 e Tabela III do Anexo I da Lei nº 12.176/04 e Planilhas 
de Informações Cadastrais (PIC) e parecer fi scal às fl s. 20 e 23; e  item 7 da Circular 
Interna nº 002/2004; determino a retifi cação de ofício dos dados cadastrais constantes 
dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2006 a 2008 para o imóvel codifi cado sob 
nº 3451.23.58.0146.00000, 01A-SUB com área de 192,50m², alterando-se o lançamento 
para predial, com área total construída de 90,86m², categoria construtiva e padrão de 
construção RH-3 e ano base para depreciação 2001, consubstanciado nas disposições 
dos arts. 17, 18, 18A, 18B, 18E e Tabela IV, do Anexo I, da Lei nº 11.111/01, alterada 
pela Lei nº 12.445/05 e pela Lei 13.209/07; Planilhas de Informações Cadastrais 
(PIC) e parecer fi scal  às fl s. 22 e 23; item 7 da Circular Interna nº 002/2004 e Lei 
nº 12.446/05-PGV; determino a retifi cação de ofício dos dados cadastrais constantes 
dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2007 e 2008 para o imóvel codifi cado sob 
nº 3451.23.58.0153.00000, 01-SUB com área de 192,50m², alterando-se o lançamento 
para predial com área total construída de 140,01m², categoria construtiva e padrão de 
construção RH-3 e ano base para depreciação 2006, consubstanciado nas disposições 
dos arts. 17, 18, 18A, 18B, 18E e Tabela IV, do Anexo I, da Lei nº 11.111/01, alterada 
pela Lei nº 12.445/05 e pela Lei 13.209/07; vistoria fi scal realizada no imóvel em 
27/09/06; Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e parecer fi scal  às fl s. 24 e 26 e 
Lei 12.446/05-PGV.
Eventuais débitos referentes aos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2002 e 2003 
para o imóvel codifi cado sob nº 055.013.764/03 (01, com área de 385,00m²), deverão 
ser cancelados, em face do cancelamento do lançamento respectivo, e os lançamentos 
anteriormente constituídos para o imóvel codifi cado sob nº 3451.23.58.0146.00000, 01A-
SUB, relativamente aos exercícios de 2004 a 2008 e para o imóvel codifi cado sob nº 
3451.23.58.0153.00000, Lote 01-SUB, relativamente aos exercícios de 2007 e 2008, deverão 
ser substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e 
alterações, Lei nº 11.111/01 e alterações, Lei nº 12.445/05, Lei 12.446/05 e Lei 13.209/07. 
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da decisão de deferimento do pedido de 
revisão do IPTU do exercício de 2002, nos termos dos arts. 71 e 74 da Lei nº 13.104/07, tendo 
em vista que a importância envolvida não será reduzida em montante superior ao limite legal, 
conforme parecer da CSFI-DRI/SMF às fl s. 27. Deixo de recorrer decisão que determinou a 
retifi cação de ofício dos dados constantes dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2003 
a 2008, tendo em vista que a importância envolvida não será reduzida em montante superior 
a 10.000,0000 UFICs, conforme demonstrativo às fl s. 17,18, 28 e 29.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo nº: 06/10/16454
Interessado:Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa -IPEP
C.C.: 041.218.000-02
Assunto:Solicitação de Reconhecimento da Imunidade Tributária do IPTU
Ante o exposto,com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos e,atendendo ao disposto nos artigos 3º,c/c os artigos 66,69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/07,Deixo de conhecer  do Pedido de Reconhecimento 
administrativo da Imunidade Tributária do IPTU,relativo ao imóvel codifi cado sob 
nº 041.218.000-02,com fundamento nos artigos 63,§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 
13.104/07,tendo em vista que apesar de regularmente notifi cado via postal com aviso 
de recebimento em 26/08/2008,o requerente não logrou comprovar a titularidade 
sobre o aludido imóvel,não atendendo,portanto,legitimidade para o pleito nos termos 
do artigo 83,II da citada Lei.
Protocolo nº: 05/10/65496 e anexo 05/10/65725
Interessado:Ariovaldo Izac
Assunto:Restituição de IPTU/TAXAS
C.C.: 055.007.718-03
Em face do exposto,e demais elementos constantes do autos,e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 66 c/c os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e artigos 165 e 167 
da Lei  nº 5.172/66 – CTN,Reconheço o direito à restituição do crédito do IPTU,no 
montante de 258,0683UFICs,pago indevidamente,referente ao exercício de 2001,em 
decorrência das decisões do protocolado sob nº 19.319/02,publicadas no D.O.M  em 
20/11/2002 e de 17/11/2005,referente ao imóvel C.C. 055.007.718-03,nos termos dos 
artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07,e Indefi ro a restituição para as parcelas anteriores 
ao exercício de 2001,face o que dispõe o artigo 168,inciso I,da Lei 5.172/66 – CTN, 
por estar fora do prazo legal para pleitear a restituição,remetendo os autos ao DCCA 
para providências quanto a repetição de indébito tributário,observadas as disposições 
dos artigos 45 a 51 da lei 13.104/07,devendo o interessado aguardar comunicado das 
providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recurso Tributários do 

direito à restituição,posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos 
artigos 3º,66 e 74 da Lei 13.104/07.
Protocolo nº:05/10/65497 e anexo 05/10/65724
Interessado:Ariovaldo Izac
Assunto:Restituição de IPTU/TAXAS
C.C.: 055.007.719-03
Em face do exposto,e demais elementos constantes do autos,e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 66 c/c os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e artigos 165 e 167 
da Lei  nº 5.172/66 – CTN,Reconheço o direito à restituição do crédito do IPTU,no 
montante de 251,8934UFICs, pago indevidamente, referente ao exercício de 2001,em 
decorrência das decisões do protocolado sob nº 19.319/02,publicadas no D.O.M  em 
20/11/2002 e de 17/11/2005,referente ao imóvel C.C. 055.007.719-03,nos termos dos 
artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07,e Indefi ro a restituição para as parcelas anteriores 
ao exercício de 2001,face o que dispõe o artigo 168,inciso I,da Lei 5.172/66 – CTN, 
por estar fora do prazo legal para pleitear a restituição,remetendo os autos ao DCCA 
para providências quanto a repetição de indébito tributário,observadas as disposições 
dos artigos 45 a 51 da lei 13.104/07,devendo o interessado aguardar comunicado das 
providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recurso Tributários do 
direito à restituição,posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos 
artigos 3º,66 e 74 da Lei 13.104/07.
Protocolo nº:07/10/53239
Interessado: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção,
Mobiliário,Terraplenagem,Cerâmica,Montagens Indústrias,Mármores e 
Granitos,Artefatos de Cimento,Cal e Gesso e  Afi ns de Campinas e Região
C.C.: 040.309.000-02
Assunto:Solicitação de Reconhecimento da Imunidade Tributária do IPTU
Ante o exposto,com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos,e atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66,69 e 
70 da Lei Municipal nº 13.104/07,Deixo de conhecer do Pedido de reconhecimento 
administrativo da Imunidade Tributária do IPTU,relativo ao imóvel codifi cado sob nº 
040.309.000-02,com fundamento nos artigos 63,§ 1º e 2º e 83,III da Lei Municipal 
13.104/07,combinado com a IN-DRI/DRM nº 001 de 19/02/2003,tendo em vista que 
apesar de regularmente notifi cado para saneamento do procedimento em 26/08/2008,o 
requerente não logrou comprovar a qualifi cação do subscritor do requerimento,a 
titularidade sobre o referido imóvel e o preenchimento das condições legais estatuídas 
no artigo 14,inciso I a III da Lei Federal nº 5.172/66 – CTN.
Protocolo nº:06/10/16453
Interessado:Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa -IPEP
C.C.: 042.165.410-02
Assunto:Solicitação de Reconhecimento da Imunidade Tributária do IPTU
Ante o exposto,com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos e,atendendo ao disposto nos artigos 3º,c/c os artigos 66,69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/07,Deixo de conhecer  do Pedido de Reconhecimento 
administrativo da Imunidade Tributária do IPTU,relativo ao imóvel codifi cado sob nº 
042.165.410-02,com fundamento nos artigos 63,§ 1º e 2º e 83,III  da Lei Municipal nº 
13.104/07,tendo em vista que apesar de regularmente notifi cado via postal com aviso 
de recebimento em 26/08/2008,o interessado não carreou aos autos os documentos 
solicitados,hábeis à comprovação da qualifi cação e representatividade do subscritor 
do requerimento,bem como da titularidade sobre o referido imóvel.
Protocolo nº:25039/02 anexo 02/10/20950
Interessado:Instituto Paulista de Ensino e Cultura - IPEC
C.C.: 033.347.000-02
Assunto:Solicitação de Reconhecimento da Imunidade Tributária do IPTU
Ante o exposto,com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos e,atendendo ao disposto nos artigos 3º,c/c os artigos 66,69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/07,Indefi ro o Pedido de Reconhecimento administrativo 
da Imunidade Tributária do IPTU, relativo ao imóvel codifi cado sob nº 033.347.000-
02,com fundamento nos artigos 63,§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 13.104/07,tendo em 
vista que apesar de regularmente notifi cado via postal com aviso de recebimento em 
26/08/2008,o requerente não carreou aos autos os documentos solicitados previstos 
na IN-DRI/DRM nº 001 de 19/02/2003,imprescindíveis à verifi cação fi scal da 
observância pela instituição dos requisitos legais estatuídos nos artigos 14,inciso I a 
III da Lei Federal nº 5.172/66-CTN.
Protocolo nº: 25038/02 anexo 02/10/20949
Interessado:Instituto Paulista de Ensino e Cultura - IPEC
C.C.: 040.075.000-02
Assunto:Solicitação de Reconhecimento da Imunidade Tributária do IPTU
Ante o exposto,com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos e,atendendo ao disposto nos artigos 3º,c/c os artigos 66,69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/07,Indefi ro o Pedido de Reconhecimento administrativo 
da Imunidade Tributária do IPTU, relativo ao imóvel codifi cado sob nº 040.075.000-
02,com fundamento nos artigos 63,§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 13.104/07,tendo em 
vista que apesar de regularmente notifi cado via postal com aviso de recebimento em 
26/08/2008,o requerente não carreou aos autos os documentos solicitados previstos 
na IN-DRI/DRM nº 001 de 19/02/2003,imprescindíveis à verifi cação fi scal da 
observância pela instituição dos requisitos legais estatuídos nos artigos 14,inciso I a 
III da Lei Federal nº 5.172/66-CTN.
Protocolo nº: 08/10/20640 anexo 08/10/36334
Interessado:Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência
C.C.: 055.085.558-03
Assunto:Solicitação de Reconhecimento da Imunidade Tributária do IPTU
Ante o exposto,com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos e,atendendo ao disposto nos artigos 3º,c/c os artigos 66,69 e 70 
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da Lei Municipal nº 13.104/07,Indefi ro o Pedido de Reconhecimento administrativo 
da Imunidade Tributária do IPTU, relativo ao imóvel codifi cado sob nº 055.085.558-
03,com fundamento nos artigos 63,§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 13.104/07,tendo em 
vista que apesar de regularmente notifi cado para saneamento do procedimento via postal 
com aviso de recebimento em 03/07/2008,o requerente não atendeu integralmente as 
solicitações contidas na notifi cação fi scal,vez que não logrou comprovar a titularidade 
sobre o referido imóvel,bem como o preenchimento das condições legais estatuídas no 
artigo 14,incisos I a III da Lei Federal nº 5.172/66-CTN. 
Protocolo nº: 70919/01 anexos 02/10/16990,04/10/62640,05/10/57198
Interessado:Irineu Checchia Neto 
C.C.:055.002.425-03 a 055.002.434-03
Assunto:Solicitação de Isenção do IPTU sobre os imóveis tombados
Com base na manifestação do setor competente e,atendendo aos artigos 3º c/c artigos 
66,69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,Defi ro o pedido de isenção tributária do 
IPTU,para os exercícios de 2002 a 2007,relativamente aos imóveis codifi cados 
sob nº 055.022.425-03 a 055.022.430-03 e 055.002.434-03,haja vista que atendem 
os requisitos estatuídos na Lei Municipal nº 10.390/99,Indefi ro o pedido de 
isenção relativo aos imóveis codifi cados sob nº 055.002.431-03,055.002.432-03 e 
055.002.433-03,haja vista que os dois primeiros não se encontram inseridos na área 
tombada através da Resolução nº 25/96 do CONDEPACC e o último apresenta uma 
fração insignifi cante de sua área (2%) inserida no maciço arbóreo tombado.
Reemitam – se os lançamentos dos tributos incidentes,nos moldes da presente 
decisão,nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações,Lei nº 11.111/01 e 
alterações e Lei 6.355/90 e alterações.
Protocolo nº: 08/10/45849
Interessado:Associação Cultura -Inglesa São Paulo
C.C.:042.157.186-02
Assunto:Solicitação de Reconhecimento da Imunidade Tributária do IPTU
Ante o exposto,com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos e,atendendo ao disposto nos artigos 3º 66 da Lei Municipal 
nº 13.104/07,Deixo de conhecer do Pedido de Reconhecimento administrativo da 
Imunidade Tributária do IPTU, relativo ao imóvel codifi cado sob nº 042.157.186-02,haja 
vista que a pretensão do interessado encontra-se exaurida na esfera administrativa nos 
termos do artigo 83,I da Lei Municipal nº 13.104/07,face a defi nitividade da decisão 
proferida pelo DRM no protocolado sob nº 05/10/21532,publicada no D.O.M em 
19/09/2007 que julgou o mérito do pleito de imunidade tributária do ISSQN,devendo 
os efeitos da proferida decisão ser estendida ao presente pedido,visto que a imunidade 
tributária é única,alcançando,portanto,todos os impostos suportados pelo interessado.
Protocolo nº:08/10/26265 anexos 08/10/41963, 08/10/46722
Interessado:SMAJ (Maternidade de Campinas)
C.C.:042.020.292-02
Assunto:Solicitação de Reconhecimento da Imunidade Tributária do IPTU
Face o exposto e com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos e,atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c artigos 66,69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07,Defi ro pedido de reconhecimento da imunidade tributária 
do IPTU,relativamente ao imóvel codifi cado sob nº 042.020.292-02,a partir do 
exercício de 1991,haja vista que o referido imóvel integra o patrimônio do interessado 
,instituição  de assistência social para fi ns lucrativos nos termos do artigos 150,inciso 
VI,letra ‘’c’’ e § 4º da Constituição Federal de 1988 e é utilizado na consecução de 
suas fi nalidades essenciais. Determino a reemissão dos lançamentos  dos tributos 
incidentes (taxas imobiliárias),nos moldes da presente decisão,cancelando – se os 
respectivos débitos,nos termos das Leis Municipais nºs 6.355/90(e alterações);6.361/
90,9.927/98,alterada pelas Leis nº 10.400/99,10.736/00 e Lei 11.111/01,alterada pelas 
Leis 12.176/04 e 12.445/05 e 13.209/07,bem como e, especialmente,do constante no 
artigo 23,§ 2º da Lei Municipal nº  11.111/01,com as alterações promovidas pela Lei  
nº 13.209/07.
Protocolo nº:77367/98 anexos 70977/99,77745/00
Interessado:Irineu Checchia Neto
C.C.:055.002.425-03 a 055.002.434-03
Assunto:Solicitação de Isenção do IPTU sobre os imóveis tombados
Com base nosa elementos do presente procedimento e nos termos do artigo 25,§ 2º 
da Lei Municipal nº 13.104/07,Declaro a Nulidade da decisão de fl s. 33,publicada 
no D.O.M  em 31/08/2002,referente aos protocolados acima identifi cados,vez que 
a referida decisão não contemplou os imóveis codifi cados sob nº 055.002.431-03 e 
055.002.432-03,passando a vigorar com a seguinte redação:
Com base na manifestação do setor competente e,atendendo aos artigos  3º c/c artigos 
66,69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,Defi ro o pedido de Isenção tributária 
do IPTU,para os exercícios de 1999 a 2001,relativamente aos imóveis codifi cados 
sob nº 055.002.425-03 a 055.002.430-03,Defi ro Parcialmente o pedido de isenção, 
relativo aos imóveis codifi cados sob nº 055.002.433-03,055.002.434-03,conforme 
demonstrativo de fl s.19,haja vista que referidos imóveis encontram – se tombados pela 
Resolução nº 25/96 do CONDEPACC e atendem os requisitos das Leis Municipais 
nº 8.746/96 e 10.390/99 e Indefi ro o pedido atinente aos imóveis codifi cados sob nº 
055.002.431-03 e 055.002.432-03,haja vista que não se encontram inseridos na área 
tombada através da  Resolução nº 25/96 do CONDEPACC. Reemita-se os lançamentos 
dos tributos incidentes,nos moldes da presente decisão,nos termos da Lei Municipal 
nº 9.927/98,alterada pelas Leis 10.400/99,10.736/00 e 11.111/01 e Lei 6.355/90 e 
alterações.
Protocolo nº:08280/2000
Interessado:Igor Bittencourt
Assunto:Revisão de Tributos Imobiliários 
C.C.:3424.41.66.0847.00000
Com base nos elementos do presente processo  e nos termos do artigo 25,§ 2º da 

Lei Municipal nº 13.104/07,Declaro a Nulidade da decisão à fl s. 08,publicada 
no D.O.M  em 05/12/2000,tendo em vista que a mesma foi proferida por pessoa 
incompetente,pois não se trata de imóvel cuja defi ciência de infra-estrutura não tenha 
sido considerada para efeito de seu cálculo,conforme dispõe os §§ 3º e 4º do artigo 
1º da Lei 9.927/98,alterada pela Lei 10.400/99,e sim de erro na transcrição de valores 
do m² do terreno,conforme manifestação à fl s. 05,sendo competente para decidir o 
Diretor do Departamento de Receitas,nos termos do artigo 208 da Lei 5.626/85 – 
CTM e artigo 68 da Lei nº 13.104/07.Quanto ao valor do m² do terreno alterado para 
74,9141UFIR,o mesmo foi efetuado indevidamente,pois há necessidade de edição de 
Lei que autorize a correção ou alteração do mapa de valores do Município,conforme 
parecer da SMAJ às fl s. 17 a 22,passando a vigorar com a seguinte redação:
Com base na manifestação do setor competente,nos documentos acostados aos autos e 
atendendo aos dispositivos dos artigos 68 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,Indefi ro 
o pedido de revisão do lançamento do IPTU,exercício de 2000,mantendo – se os 
valores lançados,inclusive o valor do m² do terreno,atribuído nos termos da Lei 
9.927/98,que fi xou a pauta de valores do metro quadrado de terreno,correspondentes 
às faces de quadras dos imóveis localizados no município de Campinas,não havendo 
Lei que autorize qualquer alteração para as condições em que se encontra o referido 
imóvel.
Deixo de recorrer à Junta de Recurso Tributários da decisão de indeferimento da 
impugnação do lançamento do exercício de 2000,posto que a referida decisão não 
se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial nos termos do artigo 74,da Lei 
13.104/07.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR EM  
13/10/2008

Requerimento de Isenção do IPTU -  2009
Habitação Popular 50/80

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III, da 
Lei Municipal nº 11.111/01, bem como atendendo ao estabelecido nos artigos 58, 66, 
69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do DEFERIMENTO do pedido de isenção 
do IPTU, relativamente ao exercício de 2009, requerido para os imóveis constantes 
dos procedimentos administrativos adiante relacionados, por estarem atendidas as 
exigências legais.
PROTOCOLO  REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
08/10/27211 MARIA MARGARETH I. DE SOUSA 03-055039554
08/10/34686 GILMAR BEZERRA GOMES 33523120,006401001
08/10/24460 JAIR AVELINO DA MATA 32424330,002301001
08/10/25771 SILVELI MARCIA VIEIRA COSTA 33523120,013101001
08/10/13886 JOSE CEZAR GONÇALVES BEGOSSI 02-042047005
08/10/35165 ANTONIO MARTINS 34143439,070801047

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Departamento de Receitas Imobiliárias - DIRETOR

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR EM  
13/10/2008

Requerimento de Isenção do IPTU -  2008
Aposentados, Pensionistas e Amparo Social 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da 
Lei Municipal nº 11.111/01, bem como atendendo ao estabelecido nos artigos 58, 66, 
69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do DEFERIMENTO do pedido de isenção 
do IPTU, relativamente ao exercício de 2008, requerido para os imóveis constantes 
dos procedimentos administrativos adiante relacionados, por estarem atendidas as 
exigências legais.
PROTOCOLO  REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
07/10/44240 EUNICE ALVES MARTINS 32235223,013201001
07/10/44719 HILDA GARCIA GIMENES 02-002771000

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Departamento de Receitas Imobiliárias - DIRETOR

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolado nº 2008/10/45668
Contribuinte/Interessado: Unisys Brasil Ltda.
Requerente: Décio Freire & Associado
Assunto: Certidão de processos administrativos
Diante do exposto, com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/01, expedida pelo 
Prefeito Municipal, indefi ro o pedido pela ilegitimidade da parte, nos termos do inciso 
I do § 2º do art. 2º da referida OS nº 609/01, tendo em vista a ausência de identifi cação, 
qualifi cação e demonstração dos poderes do subscritor do requerimento para requerer 
em nome do interessado junto à administração municipal, embora notifi cado para 
saneamento do processo.
Protocolado: nº 2008/10/46798
Contribuinte/Interessado: CINESTEC – Componentes Eletrônicos Ltda.
Assunto: Certidão de processos administrativos
Diante do exposto, com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/01, expedida pelo 
Prefeito Municipal, indefi ro o pedido pela ilegitimidade da parte, nos termos do inciso 
I do § 2º do art. 2º da referida OS nº 609/01, tendo em vista que, em consulta ao arquivo 
microfi lmado, verifi camos que o nº 200262502-A-1,  com nº de identifi cação no 
Sistema de Informática do Município-SIM 22539 (nº 25539 indicado incorretamente), 
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refere-se ao Auto de Infração e Imposição de Multa-AIIM nº 02625/02P lavrado em 
nome de  outro contribuinte do ISSQN mas com indicação da inscrição nº 60.046 
(antiga), que se referia ao contribuinte CINESTEC – Componentes Eletrônicos Ltda. 
Esclarecemos que efetuamos a solicitação ao Departamento de Controle, Cobrança 
e Arrecadação-DCCA/SMF, para providências quanto ao cancelamento da referida 
cobrança em nome da CINESTEC-  Componentes Eletrônicos Ltda.
Protocolado nº 2008/10/36980
Interessado: TA Logística Ltda.
Assunto: Consulta em matéria tributária
Atendendo ao disposto nos artigos 40 e 83, incisos II e III, da Lei nº 13.104/07, 
não conheço da presente consulta, visto que o protocolado não foi instruído com 
documentos que comprovem a qualifi cação e representatividade do interessado e do 
signatário do requerimento, conforme determina a Instrução Normativa DRI/DRM nº 
001/2003, publicada no Diário Ofi cial do Município de 21/02/2003, bem como por 
se tratar de questionamentos que encontram respostas nos dispositivos da legislação 
a seguir mencionados, conforme consta do inciso IV do art. 39 da Lei Municipal nº 
13.104/07. As respostas aos seus questionamentos estão dispostas nos artigos 10, 11, 
14, 27 e 61-A da Lei 12.392/05, alterada pelas Leis 12.706/06, 12801/06, 13.144/07 
e 13.208/07. 
Protocolado nº 2008/10/37791
Interessado: Tecnometal Equipamentos Ltda.
Assunto: Consulta em matéria tributária
Atendendo ao disposto nos artigos 39, inciso VII, 40 e 83, incisos II e III, da Lei nº 
13.104/07, não conheço da presente consulta, visto que o protocolado não foi instruído 
com documentos que comprovem a qualifi cação e representatividade do interessado e 
do signatário do requerimento, conforme determina a Instrução Normativa DRI/DRM 
nº 001/2003, não descreveu completa ou exatamente a matéria de fato a que se refere, 
assim como não apresentou elementos necessários à solução de sua dúvida. Esclareço 
que as normas sobre Consulta em Matéria Tributária estão dispostas nos artigos 36 a 
41 da Lei nº 13.104/07. 
Protocolado nº 2008/10/43311
Interessado: MTF – Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME
Atendendo ao disposto no artigo  83, incisos II e III, da Lei nº 13.104/07, não conheço 
do protocolado nº 2008/10/43311, visto que não foi instruído com documentos que 
comprovem a qualifi cação e representatividade do interessado e do signatário do 
requerimento, conforme determina a Instrução Normativa DRI/DRM nº 001/2003. 
Esclareço que a determinação contida no parágrafo único do art. 61 da Lei Municipal 
nº 12.392/05, para que nos casos de retenção de ISSQN incidente sobre os serviços 
prestados pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples 
Nacional seja aplicada a alíquota prevista no art. 27 da Lei Municipal nº 12.392/05, 
está de acordo com o § 6º do art. 18 da Lei Complementar nº 123 que institui o Simples 
Nacional - Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
Protocolado nº 2005/10/11069
Interessado:  Conserve Controle Serv. Terceirizados Ltda.
Tendo em vista que a requerente não descreveu completa ou exatamente a matéria de 
fato a que se refere, assim como não apresentou elementos necessários à sua solução 
de sua dúvida, não conheço do requerimento como consulta em matéria tributária, 
consubstanciado no art. 39, inciso VII, da Lei Municipal nº13.104/07. Considera-se 
notifi cado o interessado com a publicação desta, nos termos do art. 22, III, da Lei nº 
13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor mediante agendamento 
de data e horário para vistas do protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000, 
ou protocolização de pedido de certidão de inteiro/parcial teor no Protocolo Geral, na 
forma da legislação municipal pertinente.

JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO
Diretor do DRM

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O SR. COORDENADOR DA COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, expede o presente edital: declara, 
de ofício, a nulidade dos lançamentos abaixo relacionados, publicados no DOM de 
04/10/2006, nos termos do Inciso II do Artigo nº. 145 da Lei Federal nº. 5.172/1966, 
por terem sido efetuados em duplicidade com o lançamento notifi cado sob nº. 
220.006.581, publicado no DOM de 30/03/2006.
NOTIFICAÇÃO PROT. APROV. RESPONSÁVEL VALOR TOTAL LANÇTO EM R$
002000/2006 66152/97 ERDINEU JOSÉ CASEIRO 239,04
002001/2006 66152/97 ERDINEU JOSÉ CASEIRO 1.742,24

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS
Coordenador da CSFM AFT Matr. 100.129-9

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O SR. COORDENADOR DA COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, expede o presente edital: declara, 
de ofício, a nulidade do lançamento abaixo relacionado, publicado no DOM de 
15/10/2005, nos termos do Inciso II do Artigo nº. 145 da Lei Federal nº. 5.172/1966, 
por ter sido efetuado em duplicidade com o lançamento notifi cado sob nº. 220.004.954, 
publicado no DOM de 23/09/2005.
NOTIFICAÇÃO PROT. APROV. RESPONSÁVEL VALOR TOTAL LANÇTO EM R$
220.005.334 1284/99 MAURO DAHIER 4.779,63

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS
Coordenador da CSFM - AFT Matr. 100.129-9

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO

Protocolado: 06/10/29725
Requerente: Valter Paixão Sampaio.
Assunto: Solicita restituição de valores pagos do ISSQN de 2006.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, defi ro o pedido da restituição 
de valores no valor de 52,3250 UFICs da inscrição municipal nº 110.208-7, de acordo 
com o que dispõe o art. 42 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c art. 1º da Instrução 
Normativa nº 003/08 DRM/SFM, observando-se o disposto no art. 43 da mesma lei.
Protocolado: 05/10/35687
Requerente: Bernardina Maria Chaves Brenelli.
Assunto: Solicita restituição de valores pagos do ISSQN de 2005.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, defi ro o pedido da restituição 
de valores no valor de 104,6500 UFICs da inscrição municipal nº 42.120-0, de acordo 
com o que dispõe o art. 42 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c  art. 1 da Instrução 
Normativa nº 003/08 DRM/SFM, observando-se o disposto no art. 43 da mesma lei.
Protocolado: 06/10/25946
Requerente: Odenir Antônio Armanhe Zacchi.
Assunto: Solicita encerramento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, defi ro o pedido de 
encerramento retroativo da inscrição municipal nº 1088310000 (inscrição antiga) em 
31/12/1991, de acordo com o que dispõe o art. 64, § 2º do Decreto Municipal nº 
15.356/05 bem como autorizo o cancelamento dos créditos tributários posteriores a 
data supramencionada.
Protocolado: 06/10/54251
Requerente: Daniel Bucheroni.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de 
encerramento retroativo da inscrição municipal nº 64.016-6 na data solicitada, de 
acordo com o que dispõe o art. 64, § 2º do Decreto Municipal nº 15.356/05 c/c art. 83, 
II da Lei Municipal nº 13.104/07.
Ressalto que a inscrição foi válida até 31/12/2002, sendo considerada encerrada a 
partir desta data.
Protocolado: 08/10/28115
Requerente: José Maria Ferreira da Silva.
Assunto: Solicita encerramento retroativo da inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de 
encerramento da inscrição municipal nº 29.691-0 na data solicitada, de acordo com o 
disposto no art. 64, § 2º do Decreto Municipal nº 15.356/05.
Ressalto que a inscrição encontra-se encerrada desde 30/12/2000.
Protocolado: 06/10/49565
Requerente: Antônio Carlos Luzio.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de 
encerramento da inscrição municipal nº 103.900-8 na data solicitada, no entanto de 
ofício autorizo o encerramento em 06/11/2006 (data da protocolização do pedido), 
de acordo com o que dispõe o art. 64, § 1º, I, b do Decreto Municipal n° 15.356/05, 
bem como autorizo o cancelamento dos créditos tributários posteriores a data 
supramencionada.
Protocolado: 06/10/57079
Requerente: Maria Sena da Silva.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de 
encerramento da inscrição municipal nº 32.810-3 na data solicitada, no entanto de 
ofício autorizo o encerramento em 06/12/2006 (data da protocolização do pedido), 
de acordo com o que dispõe o art. 64, § 1º, I, b do Decreto Municipal n° 15.356/05, 
bem como autorizo o cancelamento dos créditos tributários posteriores a data 
supramencionada.
Protocolado: 08/10/28913
Interessado: Ruth Helena Cleto Carvalhaes - Me.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05 c/c art. 90 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, deixo de conhecer o pedido de encerramento retroativo da inscrição nº 
56.144-4 e de ofício autorizo o arquivamento tendo em vista que a contribuinte deverá 
atender ao que determina a Instrução Normativa 004/04 – DRM/SF acompanhada da 
documentação constante no anexo 04.
Protocolado: 08/10/34221
Requerente: Elano Marques Correia.
Assunto: Solicita encerramento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de 
encerramento da inscrição municipal nº 106.065-1 na data solicitada, no entanto de 
ofício, autorizo o encerramento em 15/07/2008 (data da protocolização do pedido), 
de acordo com o disposto no art. 64, § 1º, I, “b” do Decreto Municipal nº 15.356/05, 
bem como autorizo o cancelamento dos créditos tributários posteriores à data 
supramencionada.
Protocolado: 08/10/26312
Interessado: Manoel Leme dos Santos Junior.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05 c/c art. 90 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, deixo de conhecer o pedido de encerramento retroativo da inscrição nº 
41.579-0 e de ofício autorizo o arquivamento tendo em vista que o contribuinte deverá 
atender ao que determina a Instrução Normativa 004/04 – DRM/SF acompanhada da 
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documentação constante no anexo 03.
Protocolado: 08/10/32637
Requerente: Luiz Antonio Mosquim.
Assunto: Solicita encerramento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de 
encerramento da inscrição municipal nº 100.966-4 na data solicitada, no entanto de 
ofício, autorizo o encerramento em 03/07/2008 (data da protocolização do pedido), 
de acordo com o disposto no art. 64, § 1º, I, “b” do Decreto Municipal nº 15.356/05, 
bem como autorizo o cancelamento dos créditos tributários posteriores à data 
supramencionada.
Protocolado: 08/10/25146
Interessado: José Carlos Martins - Me.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05 c/c art. 90 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, deixo de conhecer o pedido de encerramento retroativo da inscrição nº 
24.285-3 e de ofício autorizo o arquivamento tendo em vista que o contribuinte deverá 
atender ao que determina a Instrução Normativa 004/04 – DRM/SF acompanhada da 
documentação constante no anexo 04.
Protocolado: 08/10/01499
Requerente: Maria das Graças Melo King
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de 
encerramento retroativo da inscrição municipal nº 73.459-4 na data solicitada, de 
acordo com o disposto no art. 64, § 2º do Decreto Municipal nº 15.356/05.
Ressalto que a inscrição foi válida até 31/12/2004, sendo considerada encerrada a 
partir desta data.
Protocolado: 08/10/34297
Requerente: Walter Ribeiro Simões.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de 
encerramento retroativo da inscrição municipal nº 113.302-0 na data solicitada, no 
entanto de ofício, autorizo o encerramento em 12/03/2007 (data do inicio da atividade 
da pessoa jurídica), de acordo com o disposto no art. 64, § 2º do Decreto Municipal 
nº 15.356/05, bem como autorizo o cancelamento dos créditos tributários posteriores 
à data supramencionada.

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI
Coordenador da CSCM Matr. Nº 108.663-4

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
O Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias, no uso de suas atribuições legais, 
EXPEDE a Pauta Fiscal do valor mínimo da mão-de-obra incidente na construção civil 
para composição da base de cálculo do ISSQN, inclusive reformas ou demolições, 
conforme § 3º do artigo 22 da Lei nº 12.392/05 e Decreto nº  11.442/94.

Mês de Outubro de 2008 – Variação sobre o Mês Anterior = 0,19%
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO VALOR / M2 (R$)
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL  RH-1 RH-2 RH-3 587,01
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL  RH-4 RH-5 RH-6 669,80
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL  RH-7 785,30
2 RESIDENCIAL VERTICAL RV-1  432,06
2 RESIDENCIAL VERTICAL RV-2 RV-3 RV-4 RV-5 513,99
3 COMERCIAL HORIZONTAL NRH-4 NRH-5 NRH-6 691,45
3 COMERCIAL HORIZONTAL NRH-7 NRH-8 NRH-9 793,76
4 COMERCIAL VERTICAL NRV-1 NRV-2 502,74
4 COMERCIAL VERTICAL NRV-3 NRV-4 NRV-5 598,45
5 INDUSTRIAL NRH-3 NRH-4 587,01
5 INDUSTRIAL NRH-5 NRH-6 NRH-7 669,80
5 INDUSTRIAL NRH-8 785,30
6 BARRACÃO TELHEIROS NRH-1 NRH-2 410,79
DEMOLIÇÃO e REFORMA (sem aumento de área): enquadramento conforme o 
tipo de construção(1 a 6),
com base de cálculo reduzida a 30%.

14/10/2008
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Diretor

Protocolo  : 08/10/38753
Contribuinte: Arakno Médicos Associados Sociedade Simples Ltda
Assunto: Arquivamento de protocolado
Em concordância com o artigo 7º da lei 11.109/2001, combinado com artigo 43 da 
lei 12.392/2005, fi ca o contribuinte acima NOTIFICADO a apresentar  no prazo de 
10(dez ) dias, contados a partir desta publicação, cópia do rg e cpf do subscritor do 
requerimento Sr. Mauro Akimoto Imai. O não atendimento desta notifi cação no prazo 
estabelecido implicará, nos termos do artigo  21 , parágrafo único,  c/c artigo   70, II  da 
Lei 11.109/01 e item 05 da Instrução normativa 01/2003, no não conhecimento pedido 
formulado através do protocolo supramencionado  e no seu arquivamento.

GILSON CARLOS DONIZETI CASTELUCI
Auditor Fiscal Tributário Municipal Matr. 43708-5

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
CONVOCAÇÃO - 2ª CÂMARA 

DIA 21/10/2008 - 8º ANDAR - 08:30HS
A Presidência da JRT, no uso das atribuições do artigo 20, incisos III e V, da Lei 
8129/94, convoca os Srs. Membros da 2ªCâmara e os Srs. Representantes Fiscais, 
para reunião a se realizar em 21/10/2008, às 08h30min., em primeira convocação, 
nos termos do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, a Av. Anchieta, nº. 200, 
na sala da Milton Santos, no 19º andar, para julgamento dos processos constantes da 
Pauta abaixo :
PAUTA

01)Protocolo 03/10/08585 – Agilent Technologies Brasil Ltda. - (4879)
     Recurso: Ofi cio 
     Tributo/Assunto: ISSQN – AIIM - Impugnação 
     Relator: Flaminio Mauricio Neto
02)Protocolo 41150/02 – Laboratório de Analises Clinicas Dr. Rogério Burnier 
-  (3996)
     Recurso: Voluntário (Protocolo 45830/02)
     Tributo/Assunto: ISSQN – AIIM – Impugnação 
     Relator: Flamínio Mauricio Neto
03)Protocolo 41151/02 – Laboratório de Analises Clinicas Dr. Rogério Burnier 
-  (3989)
     Recurso: Voluntário (Protocolo 04/10/54056)
     Tributo/Assunto: ISSQN – AIIM – Impugnação 
     Relator: Flamínio Mauricio Neto
04) Protocolo 06553/97– Boris Raskin e David G. Raskin - (4825)
      Recurso: Voluntário (Protocolo: 06/10/66212)
      Tributo/Assunto: IPTU – Impugnação 
      Relator: João Carlos Baptista
05) Protocolo 02/10/12950 – José Alberto de Souza Gomes - (3656)
      Recurso: Voluntário (Protocolo: 03/10/61724)
      Tributo/Assunto: IPTU – Impugnação 
      Relator: João Carlos Baptista
06)Protocolo 02/10/20174 – Companhia Paulista de Força e Luz – (Vistas do 
Julgador Flávio Antonio Baptista) - (4061)
      Recurso: Voluntário (Protocolo 05/10/22037)
      Tributo/Assunto: ISSQN-AIIM – Impugnação
      Relatora: Mariângela Tiengo Costa      
07) Protocolo 08290/00 – Sebastião Reis - (3756) 
      Recurso: Voluntário (Protocolo 04/10/24259)
      Tributo/Assunto: IPTU - Impugnação
      Relatora: Mariângela Tiengo Costa
08) Protocolo 06534/97 – Boris Raskin e David G.Raskin - (4815) 
      Recurso: Voluntário (Protocolo 06/10/66217)
      Tributo/Assunto: IPTU - Impugnação
      Relatora: Mariângela Tiengo Costa
09)Protocolo 05/10/12497 – VBS Industria Comércio e Serviços Ltda. (Vistas da 
Jugadora Mariângela Tiengo Costa)- (4579)
     Recurso: Voluntário (Protocolo 07/10/27953)
     Tributo/Assunto: ISSQN – AIIM – Impugnação 
     Relator: Ivo Zenatti
10)Protocolo 07/10/19167 – Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos - (4995)
     Recurso: Ofi cio
     Tributo/Assunto: IPTU – Impugnação  
     Relator: Ivo Zenatti
11)Protocolo 06536/97 – Boris Raskin e David G. Raskin - (4816)
     Recurso: Voluntário (Protocolo 06/10/66232)
     Tributo/Assunto: IPTU – Impugnação  
     Relator: Ivo Zenatti
12)Protocolo 05/10/50598 – Atria Engenharia e Comércio Ltda. - (4950)
     Recurso: Voluntário (Protocolo 07/10/11747)
     Tributo/Assunto: ISSQN – Responsabilidade Solidária – Impugnação  
     Relator: Ivo Zenatti
13)Protocolo 03/10/09470 – Legião Armando Veloso de Redentores de Almas - 
(4343)
     Recurso: Voluntário (Protocolo: 06/10/23414)
     Tributo/Assunto: IPTU - Impugnação
     Relator: Flavio Antonio Baptista
14)Protocolo 04/10/21135 – Campinas Veículos Ltda. - (4529)
     Recurso: Voluntário (Protocolo: 07/10/02267)
     Tributo/Assunto: ISSQN – AIIM - Impugnação
     Relator: Flavio Antonio Baptista
15)Protocolo 04/10/61030 – Clinica Odontológica Rubens Teixeira - (4757)
     Recurso: Voluntário (Protocolo: 07/10/18453)
     Tributo/Assunto: ISSQN - Impugnação
     Relator: Lourenço Antonio dos Santos
16)Protocolo 06/10/16038 – Romeu Benatti Junior - (4368)
     Recurso: Voluntário (Protocolo: 07/10/13386)
     Tributo/Assunto: IPTU – Compensação/Restituição
     Relator: Lourenço Antonio dos Santos
17)Protocolo 07/10/07353 – Matos Administração e Gerenciamento de Obras 
Ltda. - (4368)
     Recurso: Ofi cio
     Tributo/Assunto: ISSQN – Responsabilidade Solidária - Impugnação
     Relator: Lourenço Antonio dos Santos
Obs.:
a) Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara, de acordo 
com nova publicação de Pauta, nos termos do artigo 17, §2º, do Decreto Municipal nº. 
11.992/95 – Regimento da JRT;
b) A sustentação oral far-se-á nos termos do artigo 23 do Decreto Municipal 
nº.11.992/95 – Regimento da JRT.

LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS
Presidente em exercício da JRT
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DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 

MOBILIÁRIA
Protocolo: 2008/10/09359
Interessado: José Roberto Gimenes.
Assunto: Impugnação de Lançamento por Responsabilidade Solidária.
Notifi cação: 950.000.156.
Com base na manifestação fi scal apresentada, nos documentos constantes no 
processo, e em face do que dispõem os artigos 66, 68, 69 e 110 da Lei Municipal 
nº. 13.104/07, na Instrução Normativa DRM/SMF N° 003/2008. Não Conheço das 
razões da impugnação do lançamento notifi cado sob o número 950.000.156 por ter 
sido protocolizado intempestivamente, conforme disposto no artigo 83, I, da Lei 
13.104/07. Determino de Ofício a anulação da notifi cação nº. 990.000.104, com 
fundamento no artigo 149, VIII da Lei 5.172/66 – CTN,  devido a erro na base de 
cálculo (área tributada), e duplicidade (128 m²) com a notifi cação nº 950.000.156 
com vencimento em 31/10/95, devendo os créditos pagos referente à notifi cação nº 
990.000.104  aproveitados para quitação da notifi cação nº 950.000.156.

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS
AFT. Matr. 100.129-9

Coordenador da CSFM/DRM/SMF

COORDENADORIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

PELO SENHOR COORDENADOR RUBENS GUILHERME 
DE COFIT – Interessado: VERGINIO NERY   - Protocolo – 07/70/5150;  “Com 
base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO pelo cancelamento dos Autos de 
Infração e Multa nºs 57964, 66684, 66685 e 66686.”, 
DE COFIT – Interessado: GERALDO TIZZEI – Protocolo – 08/70/943; “Com 
base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO pelo cancelamento dos Autos de 
Infração e Multa nºs 1257 e 1258.”, 
DE COFIT – Interessado: CPFL – Protocolo – 08/10/44267 (anexo: 08/70/1217); 
“Com base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO pelo cancelamento do Auto de 
Infração e Multa nº 1409.” 
DE COFIT – Interessado: WELLINGTON CARDOSO DE FARIAS – Protocolo 
– 08/10/44010 (anexo: 08/70/2737); ““Com base nos pareceres técnicos exarados, 
DEFIRO o recurso apresentado com conseqüente cancelamento dos Autos de Infração 
e Multa nºs 0743, 0744 e 0745.”, 
DE COFIT – Interessado: LUIZ CESAR MARTINI – Protocolo – 08/70/2843; 
“Com base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO pelo cancelamento do Auto de 
Infração e Multa nº 1467.”, 
DE COFIT – Interessado: IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS – 
Protocolo – 08/70/5835 (anexo: 08/70/2941); ““Com base nos pareceres técnicos 
exarados, DEFIRO o recurso apresentado com conseqüente cancelamento do Auto de 
Infração e Multa nº 0833 e 0834.”, 
DE COFIT – Interessado:  IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS – 
Protocolo – 08/70/5835 (anexo: 08/70/2941); ““Com base nos pareceres técnicos 
exarados, DEFIRO o recurso apresentado com conseqüente cancelamento do Auto de 
Infração e Multa nº 0833 e 0834.”, 
DE COFIT – Interessado: MAXIMINO IGLESIAS – Protocolo – 08/70/3013; 
“Com base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO pelo cancelamento dos Autos 
de Infração e Multa nºs 0948 e 0957.”, 
DE COFIT – Interessado: YOSHIKAZU YAMANOUCHI – Protocolo – 
08/70/3088; “Com base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO pelo cancelamento 
dos Autos de Infração e Multa nºs 1972 e 1973.”, 
DE COFIT – Interessado: LIU SANG – Protocolo – 08/70/3366 – “Com base nos 
pareceres técnicos exarados, DEFIRO pelo cancelamento do Auto de Infração e Multa 
nº 1188 e 1336.”, 
DE COFIT – Interessado: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL – Protocolo 
– 08/70/3368;”“Com base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO o recurso 
apresentado com conseqüente cancelamento do Auto de Infração e Multa nº 1185.”, 
DE COFIT – Interessado: JOSE LUIZ CINTRA JUNQUEIRA – Protocolo 
– 08/70/3544; ““Com base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO o recurso 
apresentado com conseqüente cancelamento do Auto de Infração e Multa nº 0950 e 
0879.”, 
DE COFIT – Interessado: BORGHI AGRICOLA E COMERCIAL S/A – 
Protocolo – 08/70/4199; “Com base nos pareceres técnicos exarados, DEFIRO pelo 
cancelamento do Auto de Infração e Multa nº 0741.”. 

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

FISCALIZAÇÃO DE VIELAS 
EDITAL DE INDEFERIMENTO 

DE: Congregação Cristã  no Brasil - Protocolo Nº 2008/30/00849  –   Indefi ro o 
pedido de cancelamento de faixa de Viela sanitária -  Lote 03 – Quadra 1 – Quarteirão 
00063 do loteamento Jardim Conceição - Sousas.

RUBENS GUILHERME
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(14,15 e 16/10)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de Indeferimento
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público o 
indeferimento do recurso referente a  presente notifi cação de seus proprietário.

COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB. BAIRRO Nº. PROTOCOLO
MIGUEL M.JUNIOR 055070377/03  PRQ ALTO TAQUARAL 08/70/5547
MOACIR CHUEIRI  051495000/03 FAZ  STA  CANDIDA  08/70/4609

PAULO SERGIO FUZARI  
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de prazo 
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público  o 
prazo determinado pelo jurídico ate 10/12/08.
COMPROMISSÁRIO  CÓD.CONTRIB. BAIRRO  Nº. PROTOCOLO
MARISA INACIO BOSSO  026429000/02  CID. JARDIM  07/70/5868

PAULO SERGIO FUZARI 
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de cancelamento 
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público, 
conforme determinação jurídica foi indeferida o cancelamento e deve colocar o imóvel 
de acordo com a lei. 
COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB. BAIRRO  Nº. PROTOCOLO
EDY DE FREITAS CRISSIUMA   014601000/03    CHAC. LULU DE PONTES  04/70/10443  

PAULO SERGIO FUZARI 
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de Indeferimento
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público o 
recurso indeferido e os AIM S esta sendo enviados a fi nanças. 
COMPROMISSÁRIO  CÓD.CONTRIB. BAIRRO    Nº. PROTOCOLO
AMAURI CONSCETTA   048410600/03 JD STA MARIA   08/70/860
AMAURI CONSCETTA   048410500/03   JD STA MARIA   08/70/860

PAULO SERGIO FUZARI 
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de Indeferimento
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público o 
indeferimento do recurso referente a  presente notifi cação de seus proprietário.
COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB.  BAIRRO Nº. PROTOCOLO
MIGUEL M.JUNIOR   055070377/03 PRQ ALTO TAQUARAL 08/70/5547
MOACIR CHUEIRI 051495000/03 FAZ  STA  CANDIDA 08/70/4609

PAULO SERGIO FUZARI 
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de prazo 
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público  o 
prazo determinado pelo jurídico ate 10/12/08.
COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB. BAIRRO Nº. PROTOCOLO
MARISA INACIO BOSSO  026429000/02  CID. JARDIM  07/70/5868

PAULO SERGIO FUZARI 
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)
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COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de cancelamento 
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público, 
conforme determinação jurídica foi indeferida o cancelamento e deve colocar o imóvel 
de acordo com a lei. 

COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB.   BAIRRO Nº. PROTOCOLO
 EDY DE FREITAS CRISSIUMA   014601000/03  CHAC. LULU DE PONTES  04/70/10443 

PAULO SERGIO FUZARI 
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de Indeferimento
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público o 
recurso indeferido e os AIM S esta sendo enviados a fi nanças. 

COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB.  BAIRRO  Nº. PROTOCOLO
 AMAURI CONSCETTA 048410600/03 JD STA MARIA 08/70/860
 AMAURI CONSCETTA  048410500/03 JD STA MARIA   08/70/860

PAULO SERGIO FUZARI 
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de Indeferimento
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público o 
indeferimento do recurso referente a  presente notifi cação de seus proprietário.

COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB.  BAIRRO Nº. PROTOCOLO
MIGUEL M.JUNIOR  055070377/03  PRQ ALTO TAQUARAL  08/70/5547
MOACIR CHUEIRI    051495000/03   FAZ  STA  CANDIDA  08/70/4609

 PAULO SERGIO FUZARI 
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de prazo 
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público  o 
prazo determinado pelo jurídico ate 10/12/08.

COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB. BAIRRO Nº. PROTOCOLO
MARISA INACIO BOSSO 026429000/02 CID. JARDIM    07/70/5868

PAULO SERGIO FUZARI 
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E 
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
– COFIT

Edital de cancelamento 
A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições torna público, 
conforme determinação jurídica foi indeferida o cancelamento e deve colocar o imóvel 
de acordo com a lei. 

COMPROMISSÁRIO CÓD.CONTRIB. BAIRRO Nº. PROTOCOLO
  EDY DE FREITAS CRISSIUMA   014601000/03   CHAC. LULU DE PONTES  04/70/10443  

PAULO SERGIO FUZARI 
Coordenador Esp. Das Administ. Reg. E Subprefeituras

(15,16 e 17/10)

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
COORDENADORIA SETORIAL DE PROJETOS

Pelo Senhor Coordenador Engº. Gustavo Garnett Neto
De Vial Engenharia e Construtora Ltda - Protocolo n.º 08/10/47159, De Ildemir 
Góes de Vasconcelos - Protocolo n.º 08/10/47606 e De Valmir Rodrigues da Silva 
- Protocolo n.º 08/10/47565; “Compareçam os interessados no prazo de 30 dias, a 
contar da publicação acarretará no arquivamento do processo”.

PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. SECRETÁRIO
PORTARIA N.º 69283/2008 - Autorizar a partir de 01/11/2008, a alteração de jornada 
de trabalho solicitada pela servidora RITA DE CÁSSIA SETTE, matrícula nº 36.796-
6, titular efetiva do cargo de Médico na especialidade de Medicina Intensiva, de 24 
(vinte e quatro) horas semanais para 36 (trinta e seis) horas semanais.

PORTARIA N.º 69298/2008 - Conceder, a partir de 07/08/2008, a licença sem 
vencimentos solicitada pelo servidor JAIRISLANE FREIRE LOYOLA, matrícula 
nº 1058410, titular do cargo efetivo de guarda municipal, lotado no Departamento 
Técnico, junto a Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
Pública, pelo período de 60 dias

PORTARIA N.º 69299/2008 - Conceder, a partir de 16/09/2008, a licença sem 
vencimentos solicitada pela servidora MARIA AUXILIADORA ZANIN, matrícula 
nº 108357-0, titular do cargo efetivo de médico – Clínica Geral, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo período de 20 dias

ERRATA 
PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO

Edital III/2007
(Retifi cação da Publicação do Comunicado Processo Seletivo Edital III/2007 de 
14/10/2008 - Folha 08)
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos comunica que a candidata a emprego público, relacionada abaixo, 
não compareceu ao exame médico Pré-admissional, portanto está eliminada do 
Processo Seletivo Educação relativo ao Edital III/2007. 

EMPREGO NOME AVALIAÇÃO MÉDICA
PROF SUBSTITUTO PORTUGUÊS KEILLA ASSIS AGRELLI MOREIRA NÃO COMPARECEU

Campinas, 14 de Outubro de 2008.
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor

EDITAL Nº 002/2008
Especialistas de Educação e Professores da Secretaria Municipal de Educação

DAS CARACTERÍSTICAS E PRÉ-REQUISITOS DOS CARGOS
1. O número de vagas, a carga horária, o salário e o valor da taxa de inscrição para cada cargo estão estabelecidos abaixo:

ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO CARGO V A G A S 

PREVISTAS
RESERVA LEGAL 
(*)

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL (**)

SALÁRIO
R$ TAXA DE INSCRIÇÃO

1ESE SUPERVISOR EDUCACIONAL 17 1 36 HORAS 4.117,98 75,00
2EDE DIRETOR EDUCACIONAL 18 1 36 HORAS 3.901,25 68,00
3ECP COORDENADOR PEDAGÓGICO 09 -------- 36 HORAS 3.901,25 68,00
4EVD VICE-DIRETOR 13 1 36 HORAS 3.467,77 64,00
5EOP ORIENTADOR PEDAGÓGICO 26 1 36 HORAS 3.467,77 64,00
TOTAL 83 4

(*) Número de vagas previstas para pessoas portadoras de defi ciência.
(**) A Secretaria Municipal de Educação regulamentará a destinação de 04 (quatro) a 06 (seis) horas da carga horária semanal do Grupo de Especialistas de Educação para 
atividades de formação.

PROFESSORES

CÓDIGO CARGO
Nº VAGAS 
PREVISTAS

R E S E R V A 
LEGAL (*)

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

SALÁRIO
R$

TAXA DE 
INSCRIÇÃO

6PEI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
(EDUCAÇÃO INFANTIL) 134 7 32 HORAS 1.820,58 40,00

7PAI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
(ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS) 27 1 32 HORAS 1.820,58 40,00

8PAR PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III
(ARTES – ANOS INICIAIS E FINAIS) 06 ------- 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 40,00

9PMA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III
(MATEMÁTICA - ANOS FINAIS) 05 ------- 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 40,00



14 Campinas, quarta-feira, 15 de outubro de 2008Diário Ofi cial do Município de Campinas

10PH PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III
(HISTÓRIA - ANOS FINAIS) 04 ------- 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 40,00

11PG PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III
(GEOGRAFIA - ANOS FINAIS) 05 ------- 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 40,00

12PC PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III
(CIÊNCIAS - ANOS FINAIS) 05 ------- 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 40,00

13PEF PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III
(EDUCAÇÃO FÍSICA - ANOS INICIAIS E FINAIS) 03 ------- 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 40,00

14PI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III
(INGLÊS – ANOS FINAIS) 05 ------- 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 40,00

15PEE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA IV
(EDUCAÇÃO ESPECIAL) 30 02 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 40,00

16ADI PROFESSOR ADJUNTO I
(EDUCAÇÃO INFANTIL/ANOS INICIAIS) 235 12 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.137,86 50,00

17AM PROFESSOR ADJUNTO II
(MATEMÁTICA - ANOS FINAIS) 31 02 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 50,00

18ALP PROFESSOR ADJUNTO II
(PORTUGUÊS - ANOS FINAIS) 31 02 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 50,00

19AG PROFESSOR ADJUNTO II
(GEOGRAFIA - ANOS FINAIS) 10 01 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 50,00

20AH PROFESSOR ADJUNTO II
(HISTÓRIA - ANOS FINAIS) 10 01 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 50,00

21AA PROFESSOR ADJUNTO II
(ARTES – ANOS INICIAIS E FINAIS) 05 ------- 20 HORAS (CARGA 

HORÁRIA MÍNIMA) 1.553,72 50,00

TOTAL
546 28

(*) Número de vagas previstas para pessoas portadoras de defi ciência.

 Os pré-requisitos legais para preenchimento das vagas são:

1ESE- SUPERVISOR EDUCACIONAL
a) Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e Supervisão Educacional + 10 (dez) anos de efetivo exercício docente 
na carreira do Magistério OU
b) Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e Supervisão Educacional + 08 (oito) anos de efetivo exercício docente 
na carreira do Magistério + 02 (dois) anos no efetivo exercício de outros cargos ou funções próprias da carreira do Magistério OU 
c) Mestrado em Educação OU Doutorado em Educação + 10 (dez) anos de efetivo exercício docente na carreira do Magistério OU 
d) Mestrado em Educação OU Doutorado em Educação + 08 (oito) anos de efetivo exercício docente na carreira do Magistério + 02 (dois) anos no efetivo exercício de outros 
cargos ou funções próprias da carreira do Magistério

2EDE- DIRETOR EDUCACIONAL
a) Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar  +  08 (oito) anos de efetivo exercício docente na carreira do Magistério 
OU
b) Mestrado em Educação OU Doutorado em Educação  +  08 (oito) anos de efetivo exercício docente na carreira do Magistério

3ECP- COORDENADOR PEDAGÓGICO
a) Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar  +  08 (oito) anos de efetivo exercício docente na carreira do Magistério 
OU
b) Mestrado em Educação OU Doutorado em Educação  +  08 (oito) anos de efetivo exercício docente na carreira do Magistério

4EVD- VICE-DIRETOR
a) Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar + 06 (seis) anos de efetivo exercício docente na carreira do Magistério 
OU
b) Mestrado em Educação OU Doutorado em Educação  +  06 (seis) anos de efetivo exercício docente na carreira do Magistério

5EOP- ORIENTADOR PEDAGÓGICO
a) Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar  +  06 (seis) anos de efetivo exercício no Magistério OU
b) Mestrado em Educação OU Doutorado em Educação  +  06 (seis) anos de efetivo exercício no Magistério

6PEI- Professor Educação Básica I - EDUCAÇÃO INFANTIL
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil  OU  Normal Superior com habilitação em Educação Infantil OU curso 
concluído em nível médio, na modalidade Normal, com habilitação em Pré-escola

7PAI- Professor Educação Básica II - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para os anos iniciais do Ensino Fundamental OU Normal Superior OU curso concluído em nível 
médio, na modalidade Normal

8PAR- Professor Educação Básica III – ARTES – Anos Iniciais e Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Educação Artística OU Licenciatura Plena em Artes

9PMA- Professor Educação Básica III - MATEMÁTICA - Anos Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Matemática OU Licenciatura Plena em Ciências com habilitação específi ca em Matemática

10PH- Professor Educação Básica III - HISTÓRIA - Anos Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em História OU Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação específi ca em História

11PG- Professor Educação Básica III - GEOGRAFIA - Anos Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Geografi a OU Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação específi ca em Geografi a

12PC- Professor Educação Básica III - CIÊNCIAS - Anos Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas OU História Natural OU Licenciatura Plena em Ciências com habilitação específi ca em Física OU 
Biologia OU Química.

13PEF- Professor Educação Básica III - EDUCAÇÃO FÍSICA – Anos Iniciais e Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Educação Física

14PI- Professor Educação Básica III - INGLÊS - Anos Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Letras com habilitação específi ca em Inglês
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15PEE- Professor Educação Básica IV - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específi ca 
em Educação Especial

16ADI- Professor Adjunto I  -  EDUCAÇÃO INFANTIL/ANOS INICIAIS
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental OU Normal Superior com habilitação 
em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental OU curso concluído em 
nível médio, na modalidade Normal, com habilitação em Pré-escola

17AM- Professor Adjunto II  -  MATEMÁTICA - Anos Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Matemática OU Licenciatura Plena em 
Ciências com habilitação específi ca em Matemática

18ALP- Professor Adjunto II  -  PORTUGUÊS - Anos Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Letras com habilitação específi ca em 
Português OU Licenciatura Plena em Português

19AG- Professor Adjunto II  -  GEOGRAFIA - Anos Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Geografi a OU Licenciatura Plena em 
Estudos Sociais com habilitação específi ca em Geografi a

20AH- Professor Adjunto II  -  HISTÓRIA - Anos Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em História OU Licenciatura Plena em 
Estudos Sociais com habilitação específi ca em História

21AA- Professor Adjunto II  -  ARTES - Anos Iniciais e Finais
Graduação Superior de Licenciatura Plena em Educação Artística OU Licenciatura 
Plena em Artes

2.1. Para os cargos de Especialistas de Educação, os documentos comprobatórios dos 
pré-requisitos a serem exigidos no ato da posse são:
2.1.1. Formação Acadêmica: para os candidatos que não tiverem Licenciatura Plena 
em Pedagogia, somente serão considerados os cursos de Mestrado e/ou Doutorado em 
Educação reconhecidos pelo MEC.
2.1.2. Tempo de Serviço:
A certidão/declaração comprobatória do tempo trabalhado na Prefeitura Municipal de 
Campinas deverá ser solicitada junto ao Departamento de Administração de Recursos 
Humanos e/ou junto à Coordenadoria Administrativa e Financeira da FUMEC.
A certidão/declaração comprobatória do tempo trabalhado em outras Redes Públicas 
deverá conter visto do órgão federal, estadual ou municipal competente.
Na certidão/declaração comprobatória do tempo trabalhado em escolas privadas, 
além do visto do órgão competente, deverá constar o ato legal de autorização/
reconhecimento, acompanhado por cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
do período trabalhado.
2.1.3. O candidato que não apresentar todos esses documentos no ato da posse será, 
automaticamente, excluído do Concurso Público.

3. O candidato deverá atender, no ato da posse no cargo, às seguintes exigências:
3.1. ter sido aprovado e classifi cado no Concurso Público, na forma estabelecida neste 
Edital e seus Anexos;
3.2. ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 
18/04/72;
3.3. gozar dos direitos políticos;
3.4. haver cumprido as obrigações eleitorais;
3.5. haver cumprido as obrigações com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
3.6. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de inscrição;
3.7.não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmente 
as penas cominadas;
3.8. atender à escolaridade e aos pré-requisitos associados a cada cargo descritos no 
Capítulo II – item 2 deste Edital;
3.9. não ter sido demitido da Prefeitura Municipal de Campinas por justa causa, em 
decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ainda, exonerado após avaliação 
da Comissão Permanente de Estágio Probatório;
3.10. não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, 
responsável por atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas 
da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou 
ainda, do Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba 
recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público 
de qualquer esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes 
contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do 
Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86 e na Lei nº 8.429, de 02/06/92;
3.11. apresentar outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal de 
Campinas, à época da posse, em razão da regulamentação municipal.

4. No ato da posse, todos os requisitos especifi cados nos itens 2 e 3 deste Capítulo e os 
que vierem a ser estabelecidos em função do subitem 3.11., deverão ser comprovados 
pela apresentação de seu original, com fotocópia, sendo excluído do Concurso aquele 
que não os apresentar.

5. As atribuições relativas a cada cargo encontram-se no Anexo I deste Edital.

6. O conteúdo programático da Prova Objetiva encontra-se no Anexo II deste Edital.
6.1. A Prefeitura Municipal de Campinas e a FGV não fornecerão e não se 
responsabilizarão por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a escolha 
e busca do material de estudo.

III - DOS BENEFÍCIOS

1. A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus servidores:
1.1. Auxílio Refeição/Alimentação:
Servidores com carga horária igual ou superior a 30 (trinta) horas semanais: o valor do 
benefício será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais;
Servidores com carga horária, variando entre 20 (vinte) e 29 (vinte e nove) horas 
semanais: o valor do benefício será de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais;
Servidores com carga horária inferior a 20 (vinte) horas semanais: não terão direito 
ao benefício.
O Auxílio Refeição somente é devido no mês seguinte ao da admissão, conforme 
Ordem de Serviço nº 538/94 e seu respectivo valor refere-se ao mês vigente.
1.2. A Prefeitura Municipal de Campinas subsidia parcialmente o Vale-Transporte dos 
servidores municipais.
a) O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do 
Município de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos 
vencimentos;
b) A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.

IV - DAS INSCRIÇÕES

1. As inscrições serão efetuadas via Internet, conforme especifi cações descritas neste 
Edital, no período de 23/10/2008 até às 18h00 do dia 17/11/2008.
1.1. Os candidatos doadores de sangue, conforme Lei Municipal no 11.353/02, deverão 
realizar a inscrição, exclusivamente, no posto de atendimento disponibilizado para 
este fi m.

2. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá ler 
atentamente este Edital e certifi car-se de que preenche todos os requisitos nele 
exigidos.

3. O candidato somente poderá se inscrever para uma opção de cargo, vedada qualquer 
alteração posterior.
3.1. Na hipótese de inscrição para mais de uma opção, será considerada válida apenas 
a última inscrição realizada e anulada(s) a(s) que a(s) anteceder(em).
3.2. Não haverá devolução da taxa de inscrição da(s) que for(em) anulada(s) nos 
termos do item anterior.

4. Não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido.

5. A taxa de inscrição deverá ser paga, no máximo, até o dia 17/11/2008.

6. O valor da taxa de inscrição não será devolvido, mesmo que haja erro, por parte do 
candidato, no preenchimento da inscrição ou no pagamento da taxa.

7. Não será aceito pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição, exceto para 
os casos previstos na Lei Municipal no 11.353/02, que dispõe sobre isenção às pessoas 
doadoras de sangue à rede hospitalar do Município, nos 06 (seis) meses anteriores à 
data de publicação deste Edital.

8. A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a aceitação formal das 
normas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, dos quais não poderá 
alegar desconhecimento.

9. As informações prestadas na fi cha de inscrição, impressa ou via Internet, serão de 
inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de Campinas e 
a FGV do direito de excluí-lo do Concurso Público se o preenchimento for feito com 
dados incorretos, emendados ou rasurados, bem como se constatado, posteriormente, 
serem inverídicas as referidas informações.

INSCRIÇÕES VIA INTERNET
10. O interessado deverá consultar este Edital, que será disponibilizado no endereço 
eletrônico http://concurso.fgv.br/campinas08, preencher a fi cha de inscrição e emitir 
o boleto bancário com a taxa correspondente para pagamento em qualquer agência 
bancária, no período e no endereço eletrônico acima indicados, até o último dia do 
prazo, observando o horário bancário. 
10.1. O candidato deverá pagar a taxa de inscrição na rede bancária de compensação 
(qualquer banco) ou via Internet, por meio de pagamento da fi cha de compensação por 
código de barras.
10.2. Não será aceito pagamento de taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, 
pagamento em casas lotéricas, supermercados, pelo correio, fac-símile, transferência 
eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, ou por qualquer outro meio que não os especifi cados neste Edital.
10.3. O pagamento realizado fora do período estabelecido ou realizado por meios 
diferentes dos previstos neste Edital não será considerado.
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10.4. O agendamento do pagamento da taxa de inscrição, realizado em terminais 
eletrônicos ou via Internet, que não tenha sido efetivado até a data de vencimento do 
boleto, não será aceito. Nestes casos, a inscrição não será validada.

11. O deferimento da inscrição dependerá do correto e completo preenchimento da 
fi cha de inscrição e do pagamento da taxa, no prazo estabelecido.

12. A Prefeitura Municipal de Campinas e a FGV não se responsabilizarão por 
solicitações de inscrição via Internet não recebidas, por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados.

INSCRIÇÕES VIA POSTO DE ATENDIMENTO
EXCLUSIVO AOS DOADORES DE SANGUE

13. O candidato que desejar se inscrever obtendo o benefício da isenção de pagamento 
da taxa de inscrição, em função da Lei Municipal no 11.353/02, que dispõe sobre 
isenção às pessoas doadoras de sangue à rede hospitalar do Município, deverá realizar 
sua inscrição, obrigatoriamente, no posto de atendimento, devendo anexar à fi cha de 
inscrição, fotocópia do comprovante de doação de sangue.
13.1. O posto de atendimento situa-se no DPSS – Departamento de Promoção à Saúde 
do Servidor - Rua Onze de Agosto, 744 – Centro – Campinas/SP.
13.2. O comprovante de doação somente será válido se for:
relativo à rede hospitalar do Município de Campinas;
relativo aos últimos 06 (seis) meses, anteriores à data da primeira publicação deste 
Edital.
13.3. O candidato que não apresentar o comprovante, conforme subitem 13.2., não 
terá isenção da taxa, devendo, portanto, realizar a inscrição via Internet, conforme 
itens de 10 a 12, deste Capítulo. 

14. O candidato doador de sangue deverá retirar, gratuitamente, no posto de 
atendimento, no período de 23/10 a 17/11/2008, das 9h00 às 15h00, de segunda a 
sexta-feira, o boletim informativo do candidato e preencher a fi cha de inscrição, no 
próprio posto, com a apresentação de um documento original de identifi cação.

15. Os candidatos doadores de sangue poderão inscrever-se por procuração. Neste 
caso, o procurador deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 
13 deste Capítulo, o instrumento de mandato e o seu documento de identidade, 
responsabilizando-se pelo preenchimento da fi cha.
15.1. Nenhum documento fi cará retido no ato da inscrição, exceto a fi cha preenchida, 
o comprovante de doação de sangue e a procuração, quando for o caso.

CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
16. Nos termos do que dispõe a legislação pertinente, 5% (cinco por cento) das vagas 
existentes para cada cargo serão destinados aos portadores de defi ciência compatível 
com o exercício das atividades do cargo. 
16.1. Para cálculo do número de vagas, nos termos deste item, serão desprezadas as 
frações inferiores a 0,5 (cinco décimos), respeitando-se o critério de aproximação para 
o número inteiro subseqüente, das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).

17. Serão consideradas pessoas portadoras de defi ciência aquelas que se enquadrarem 
nas categorias discriminadas no Art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99 
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/04, conforme abaixo:
Art. 4º. É considerada pessoa portadora de defi ciência a que se enquadra nas seguintes 
categorias:
defi ciência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades para 
o desempenho de funções;
defi ciência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) 
ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hze 
3.000Hz; 
defi ciência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que signifi ca acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 
quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
defi ciência mental: funcionamento intelectual signifi cativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos 18 (dezoito anos) e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação;
2. cuidado pessoal;
3. habilidades sociais;
4. utilização dos recursos da comunidade;
5. saúde e segurança;
6. habilidades acadêmicas;
7. lazer;
8. trabalho;
defi ciência múltipla - associação de duas ou mais defi ciências.

18. Não serão considerados como defi ciência, os distúrbios passíveis de correção.

19. As pessoas portadoras de defi ciência, resguardadas as condições especiais 
previstas no Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99 e 5.296 de 02/12/04, participarão 
do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário 
e local de aplicação das provas e à capacidade de cumprir as atribuições inerentes ao 
cargo, o que será avaliado na etapa de exame médico pré-admissional.
19.1. Antes de efetuar sua inscrição, o portador de defi ciência deverá observar a síntese 
das atribuições dos cargos, constante no Anexo I deste Edital.
19.2. A reserva legal de vaga para pessoas portadoras de defi ciência será obedecida 
apenas para os candidatos aprovados em todas as etapas deste Concurso Público, sendo 
utilizados para todos, os mesmos critérios de nota, nota de corte e perfi l psicológico.

20. Os candidatos portadores de defi ciência deverão, obrigatoriamente, entregar, 
até o dia 17/11/2008, no posto de atendimento ou enviar por meio de SEDEX 
(até o dia 17/11/2008), para FGV – CONCURSO CAMPINAS EDUCAÇÃO 
– CAIXA POSTAL 9018 – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 22270-970, a seguinte 
documentação:
laudo médico de órgão público ofi cial, que ateste a espécie e o grau ou nível da 
defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da defi ciência, inclusive 
para assegurar previsão de adaptação de sua prova;
requerimento com a especifi cação da necessidade especial do candidato e, se for o 
caso, solicitação de prova ampliada, ou condição diferenciada para realização da 
prova, com justifi cativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de 
sua defi ciência.

21. Para efeito do prazo estipulado no item anterior deste Capítulo, será considerada, 
conforme o caso, a data de postagem fi xada pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT ou a data do protocolo fi rmado pela FGV no posto de atendimento.

22. O não-recebimento dos documentos conforme estabelecido nas alíneas “a” e “b” 
do item 20 deste Capítulo, durante o período de inscrição, acarretará no indeferimento 
da inscrição como candidato portador de defi ciência e, conseqüentemente:
o candidato não constará na listagem de portadores de defi ciência;
não haverá preparação de prova especial, mesmo que solicitada na fi cha de inscrição.

23. Os candidatos defi cientes visuais terão condições especiais para realização da 
prova.
23.1. aos defi cientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas;
23.2. aos defi cientes visuais (cegos) será oferecido ledor;
23.3. no caso de utilização de ledor especializado, este transcreverá as respostas 
para o candidato, não podendo a Prefeitura Municipal de Campinas ou a FGV serem 
responsabilizadas, posteriormente, por qualquer alegação, por parte do candidato, de 
eventuais erros de transcrição provocados pelo ledor.

24. A defi ciência dos candidatos, admitida as correções por equipamentos, adaptações, 
meios ou recursos especiais, deverá permitir o desempenho adequado das atribuições 
especifi cadas para o cargo.

25. Os candidatos portadores de defi ciência, habilitados na Prova Objetiva e na 
Avaliação Psicológica, serão submetidos à avaliação pela Junta Médica Ofi cial da 
Prefeitura Municipal de Campinas, após a homologação do Concurso Público.
25.1. a Junta Médica, observando as informações prestadas pelo candidato no ato da 
inscrição e em exame físico específi co, emitirá parecer terminativo, sobre a condição 
de existência de defi ciência, defi nida no Decreto Federal nº 5296 de 02/12/04;
25.2. caso a conclusão seja pela condição de portador de defi ciência, o candidato terá a 
reserva legal de vaga confi rmada e deverá aguardar, juntamente aos outros candidatos, 
a convocação para reunião de preenchimento de vagas, a ser publicada em Diário 
Ofi cial do Município;
25.3. caso a Junta Médica conclua pela ausência de defi ciência, o candidato não terá 
a reserva legal de vaga confi rmada, devendo, neste caso, aguardar convocação para 
reunião de preenchimento de vagas, observando-se a sua classifi cação na listagem 
geral de candidatos habilitados;
25.4. as vagas que não forem providas por falta de candidatos portadores de defi ciência 
ou por reprovação no Concurso serão preenchidas pelos demais candidatos, com 
estrita observância à ordem classifi catória;
25.5. a publicação do resultado fi nal do Concurso será feita em duas listagens, 
contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores 
de defi ciência, e a segunda, somente a pontuação desses últimos. 

DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS INSCRIÇÕES
26. O candidato que, mesmo tendo preenchido a fi cha de inscrição através da Internet, 
não efetuar o pagamento da taxa no prazo previsto não terá sua inscrição validada e 
não poderá participar do Concurso Público.

27. As informações prestadas na fi cha de inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, ou de seu procurador, cabendo aos organizadores o direito de excluir 
deste Concurso aquele que preenchê-la com dados incorretos ou rasurados, bem 
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
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posteriormente, sob pena de praticar o crime previsto no artigo 299, do Código Penal, 
além da responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos que causou ou vier a causar à 
Prefeitura Municipal de Campinas.

28. O candidato fará sua inscrição por código indicativo da opção do cargo, conforme 
o Capítulo II - item 1 deste Edital.

29. No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos e das 
exigências contidas no Capitulo II deste Edital. No entanto, será automaticamente 
eliminado do cadastro de candidatos classifi cados aquele que não os apresentar por 
ocasião do ato de sua posse na Prefeitura Municipal de Campinas, sendo declarada 
nula a sua inscrição e todos os atos dela decorrentes. 

V - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. O candidato poderá obter as informações sobre o Concurso Público por meio 
dos endereços eletrônicos www.campinas.sp.gov.br  e  http://concurso.fgv.br/
campinas08.

2. Os eventuais erros de digitação das informações relativas a nome e documento de 
identidade deverão ser comunicados apenas no dia de realização das provas. 

3. É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à 
realização das provas.

VI - DAS ETAPAS DO CONCURSO
1. O Concurso será composto de:
1.1. Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classifi catório;
1.2. Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;
1.3. Prova de Títulos, de caráter classifi catório;
1.4. Exame Médico pré-admissional de caráter eliminatório.

2. Todas as etapas do Concurso Público serão realizadas, exclusivamente, na cidade de 
Campinas, não sendo permitida a realização de qualquer etapa do Concurso Público 
fora do local, data e horário previamente designados.

3. Os locais e horários da Prova Objetiva e da Avaliação Psicológica serão informados 
por meio do Diário Ofi cial do Município, pelos endereços eletrônicos http://concurso.
fgv.br/campinas08 e www.campinas.sp.gov.br.
3.1. A convocação ofi cial para essas etapas do Concurso Público será a publicação 
no Diário Ofi cial do Município, em ordem alfabética dos nomes dos inscritos. Os 
candidatos devem obter seu cartão informativo no endereço eletrônico do Concurso.

4. Por ocasião da Prova Objetiva e da Avaliação Psicológica, o candidato deverá 
comparecer ao local designado com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário 
previsto para o seu início, munido de caneta esferográfi ca transparente de tinta preta e 
de documento ofi cial e original de identidade, contendo fotografi a e assinatura. 
4.1. Serão considerados documentos ofi ciais de identidade: carteiras expedidas 
pelos Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos 
de Identifi cação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fi scalizadores de exercício profi ssional (Ordens, Conselhos etc); passaporte; Certifi cado 
de Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; Carteira 
de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
4.2. Não serão aceitas fotocópias dos documentos, ainda que autenticadas.

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identifi cação do candidato e sua assinatura.

6. Não haverá segunda chamada para qualquer etapa do Concurso Público, ou vista de 
documentos considerados sigilosos.

7. Por ocasião das etapas da Prova Objetiva e Avaliação Psicológica, será excluído do 
Concurso Público o candidato que:
não comparecer ao local designado para a realização das provas, seja qual for o motivo 
alegado;
chegar ao local designado após o horário fi xado para seu início;
comparecer em local diferente do designado na convocação publicada no Diário 
Ofi cial do Município;
fi zer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
não apresentar o documento de identidade exigido;
agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fi scalização, assim como 
proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade necessárias à realização das 
etapas do certame;
descumprir qualquer das instruções dadas pela equipe de fi scalização;
não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos.

8. Durante a realização de qualquer etapa do Concurso Público, não será permitida a 
permanência de acompanhantes nos locais designados. 
8.1. Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando; neste caso, 
será necessária a presença de acompanhante que fi cará em dependência, designada 
pela Coordenação do Concurso, e será responsável pela guarda do bebê; 
8.2. Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não realizará 
a respectiva etapa do Concurso Público, fi cando, automaticamente, excluída do 
certame.

VII – DA PROVA OBJETIVA
1. A Prova Objetiva será composta de 50 (cinqüenta) questões do tipo múltipla escolha, 
conforme conteúdo programático constante no Anexo II deste Edital, sendo:
1.1. 35 (trinta e cinco) questões sobre Conhecimentos Específi cos;
1.2. 10 (dez) questões sobre Língua Portuguesa;
1.3. 05 (cinco) questões sobre Conhecimentos Gerais.

2. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
2.1. Cada questão valerá 02 (dois) pontos.
2.2. Cada questão conterá 05 (cinco) alternativas, sendo somente 01 (uma) correta.

3. A Prova Objetiva terá duração total de 04 (quatro) horas, contadas a partir de seu 
efetivo início, incluindo-se aí o tempo necessário para transcrição das respostas do 
caderno de questões para a folha ótica de respostas.

4. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50 (cinqüenta) pontos do total da pontuação.

5. Será aplicada nota de corte para a convocação dos candidatos à etapa seguinte, não 
sendo obrigatória a chamada da totalidade dos habilitados, ou seja, dos candidatos que 
obtiverem a nota mínima de 50 (cinqüenta) pontos.

VIII - DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
1. A Prova Objetiva será realizada de acordo com o conteúdo programático, constante 
do Anexo II deste Edital.

2. A Prova Objetiva está prevista para o dia 07/12/2008.

3. Os locais de aplicação da prova serão divulgados por meio de publicação no Diário 
Ofi cial do Município e no endereço eletrônico http://concurso.fgv.br/campinas08. 
É responsabilidade exclusiva do candidato a identifi cação correta do seu local de 
prova.
3.1. A publicação acima está prevista para o dia 04/12/2008.

4. A FGV enviará aos candidatos inscritos, como complemento às informações 
citadas no item anterior, comunicação, por e-mail, informando o local de realização 
da prova.

5. A FGV não se responsabilizará por e-mail não recebido, obrigando-se o candidato 
a observar o comunicado publicado no Diário Ofi cial do Município e no endereço 
eletrônico http://concurso.fgv.br/campinas08.

6. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, de locais e de 
horários de realização das etapas do Concurso Público.

7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova 
Objetiva, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fi xado para o seu 
início, munido de caneta esferográfi ca transparente de tinta preta, do documento de 
identidade original, com o qual se inscreveu no Concurso, e do seu cartão informativo, 
a ser obtido do endereço eletrônico do Concurso.

8. O candidato que não apresentar o documento de identidade original não poderá 
fazer a Prova Objetiva e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

9. Os pertences pessoais que não forem utilizados na realização da prova, inclusive 
aparelho celular, deverão ser entregues aos fi scais da sala e fi carão retidos até o fi nal da 
prova. A FGV não se responsabilizará por perda, danos ou extravio desses pertences.

10. Durante a realização da prova, será colhida a impressão digital, bem como a 
assinatura do candidato na folha ótica de respostas e na lista de presença, para posterior 
exame papiloscópico e grafológico.

11. A abertura dos volumes contendo as provas será feita somente na sala de 
coordenação do local de aplicação, e sua inviolabilidade será atestada, mediante ata 
assinada na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos.
12. Os envelopes com as provas individuais serão abertos nas salas de realização da 
Prova Objetiva na presença de todos os candidatos.

13. No dia de realização da Prova Objetiva, não será permitido ao candidato entrar 
e/ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio 
contendo calculadora, agenda eletrônica, pager, palmtop, receptor, gravador, máquina 
fotográfi ca, máquina de calcular etc.).

14. Durante a realização da Prova Objetiva, terá sua prova anulada e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que:
for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
utilizar-se de máquinas de calcular e/ou equipamento similar e/ou que se comunicar 
com outro candidato;
fi zer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não 
o permitido;
recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua 
realização;
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afastar-se da sala, durante a realização da prova, sem o acompanhamento de fi scal;
ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha ótica de respostas;
descumprir as instruções contidas no caderno de prova e na folha ótica de respostas;
utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros.

15. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova, em razão de afastamento do candidato da sala, seja qual for o motivo.

16. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o candidato tenha se utilizado de meios ilícitos, sua prova será anulada, e 
ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.

17. No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu 
conteúdo.

18. O gabarito e as notas referentes à Prova Objetiva serão publicados em Diário Ofi cial do Município.
18.1. A publicação do gabarito está prevista para o dia 10/12/2008.
18.2. A publicação das notas está prevista para o dia 17/12/2008.

19. Os candidatos que obtiverem menos de 50 (cinqüenta) pontos na Prova Objetiva serão considerados inabilitados e estarão, automaticamente, excluídos do Concurso 
Público.

20. Será aplicado critério de nota de corte para os candidatos a serem convocados para a Avaliação Psicológica.
20.1. Somente serão convocados os candidatos incluídos no número de 06 (seis) vezes a quantidade de vagas ofertadas para cada cargo. Assim, estarão habilitados, para as 
próximas etapas, os candidatos que, além de terem obtido nota mínima exigida – 50 (cinqüenta) pontos estiverem entre os classifi cados, conforme quadro abaixo.

CARGO V A G A S 
PREVISTAS

CLASSIFICAÇÃO PARA A 2ª 
ETAPA

1ESE  - SUPERVISOR EDUCACIONAL 17 102º

2EDE  - DIRETOR EDUCACIONAL 18 108º

3ECP  - COORDENADOR PEDAGÓGICO 9 54º

4EVD  - VICE-DIRETOR 13 78º

5EOP  - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 26 156º
6PEI  - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - (EDUCAÇÃO INFANTIL) 134 804º

7PAI  - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (ENSINO FUND. – ANOS INICIAIS) 27 162º

8PAR  - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (ARTES – ANOS INICIAIS E FINAIS) 6 36º

9PMA  - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (MATEMÁTICA - ANOS FINAIS) 5 30º

10PH  - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (HISTÓRIA - ANOS FINAIS) 4 24º

11PG  - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (GEOGRAFIA - ANOS FINAIS) 5 30º

12PC  - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (CIÊNCIAS - ANOS FINAIS) 5 30º

13PEF  - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (EDUC. FÍSICA - ANOS INICIAIS E FINAIS) 3 18º
14PI  - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (INGLÊS – ANOS FINAIS) 5 30º
15PEE  - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA IV (EDUCAÇÃO ESPECIAL) 30 180º
16ADI  - PROF. ADJUNTO I 235 1.410º
17AM  - PROF. ADJUNTO II (MATEMÁTICA - ANOS FINAIS) 31 186º
18ALP  - PROF. ADJUNTO II (PORTUGUÊS - ANOS FINAIS) 31 186º
19AG  - PROF. ADJUNTO II (GEOGRAFIA - ANOS FINAIS) 10 60º
20AH  - PROF. ADJUNTO II (HISTÓRIA - ANOS FINAIS) 10 60º
21AA  - PROF. ADJUNTO II (ARTES – ANOS INICIAIS E FINAIS) 5 30º

20.2. TODOS OS CANDIDATOS QUE ESTIVEREM EMPATADOS NA ÚLTIMA POSIÇÃO DE 
CLASSIFICAÇÃO PARA CADA CARGO SERÃO CONVOCADOS.
20.3. A NOTA DE CORTE DA PROVA OBJETIVA SERÁ PUBLICADA POR OCASIÃO DA CONVOCAÇÃO 
DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
20.4. OS CANDIDATOS QUE NÃO OBTIVEREM CLASSIFICAÇÃO SUFICIENTE CONFORME QUADRO 
ANTERIOR, AINDA QUE TENHAM OBTIDO A PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 50 (CINQÜENTA) PONTOS, 
ESTARÃO EXCLUÍDOS, AUTOMATICAMENTE, DO CONCURSO PÚBLICO.

IX – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

1. A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA DIA 04/01/2009 E TERÁ 
DURAÇÃO APROXIMADA DE 03 (TRÊS) HORAS, CONTADAS A PARTIR DE SEU EFETIVO INÍCIO.

2. OS LOCAIS DE APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SERÃO DIVULGADOS POR MEIO 
DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO 
HTTP://CONCURSO.FGV.BR/CAMPINAS08. É RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CANDIDATO A 
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO LOCAL ONDE REALIZARÁ A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
2.1. A FGV NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE PROVA, 
DEVENDO O CANDIDATO OBSERVAR O COMUNICADO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://CONCURSO.FGV.BR/CAMPINAS08.
2.2. A PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESTÁ PREVISTA PARA 
O DIA 23/12/2008.

3. SERÃO CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, APENAS OS CANDIDATOS 
HABILITADOS NA PROVA OBJETIVA E QUE TENHAM SIDO CLASSIFICADOS NOS TERMOS DO ITEM 
20 DO CAPÍTULO ANTERIOR.

4. A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SERÁ APLICADA POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS DA ÁREA 
DE PSICOLOGIA.
4.1. O CREDENCIAMENTO REFERIDO NESSE ITEM SERÁ EXPLICITADO, POR OCASIÃO DA 
APLICAÇÃO, POR MEIO DOS RESPECTIVOS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL 
DE PSICOLOGIA.

5. O PERFIL PSICOLÓGICO PARA OS EMPREGOS OFERECIDOS É CONSTITUÍDO POR UM 
CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE E COMPETÊNCIAS QUE PERMITA, A ESSE 
PROFISSIONAL, CONDIÇÕES DE ADAPTAÇÃO E POSSIBILIDADE DE DESEMPENHO POSITIVO.
5.1. O PERFIL A SER ANALISADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESTÁ EMBASADO NO CONJUNTO 
DE CARACTERÍSTICAS, CONFORME ABAIXO:
ESPECIALISTAS DA EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO
CAPACIDADE DE INTERAÇÃO SOCIAL
ESPÍRITO DE EQUIPE
INICIATIVA
ORGANIZAÇÃO

LIDERANÇA
SABER LIDAR COM CONFLITOS
FLEXIBILIDADE
DECISÃO
RESPONSABILIDADE
EMPATIA
SABER LIDAR COM DIVERSIDADE
PROFESSORES
DISPONIBILIDADE
INICIATIVA
COMUNICAÇÃO
CRIATIVIDADE
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
EMPATIA
SABER LIDAR COM DIVERSIDADE
ESPÍRITO DE EQUIPE
PERSEVERANÇA
ORGANIZAÇÃO
SABER LIDAR COM CONFLITOS
FLEXIBILIDADE
RESPONSABILIDADE

6. A ANÁLISE A SER EMPREENDIDA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA RESULTARÁ NO CONCEITO DE 
APTO OU INAPTO.
6.1. OS CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS SERÃO EXCLUÍDOS DO CONCURSO PÚBLICO.
6.2. A INAPTIDÃO NESSA ETAPA DE AVALIAÇÃO SIGNIFICA APENAS A NÃO-ADEQUAÇÃO AO PERFIL 
SOLICITADO, NESTE MOMENTO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NÃO TENDO 
QUALQUER OUTRA IMPLICAÇÃO PARA A VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL DO CANDIDATO.
6.3. A INAPTIDÃO, QUANDO OCORRER, PRODUZIRÁ EFEITOS APENAS PARA O PRESENTE 
CONCURSO PÚBLICO.
6.4. NÃO HAVERÁ NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DENTRO DO PRESENTE CONCURSO, PARA OS 
CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS.
6.5. A INAPTIDÃO NESSA ETAPA DE AVALIAÇÃO NÃO TEM NENHUMA RELAÇÃO COM A 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E/OU CONHECIMENTO TÉCNICO DO CANDIDATO.

7. O RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO.
7.1. OS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS SERÃO LISTADOS EM ORDEM ALFABÉTICA;
7.2. OS CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS SERÃO LISTADOS PELOS RESPECTIVOS NÚMEROS 
DE INSCRIÇÃO.

X – DA PROVA DE TÍTULOS
1. Serão convocados para a Prova de Títulos, apenas os candidatos aprovados e 
convocados para a realização da Avaliação Psicológica.



19Campinas, quarta-feira, 15 de outubro de 2008 Diário Ofi cial do Município de Campinas

2. A etapa da análise dos títulos terá caráter classifi catório, com valoração máxima de 10 (dez) pontos, em conformidade com os critérios de valores determinados na tabela 
abaixo:

ESPECIALISTAS
DENOMINAÇÃO DOCUMENTO Nº MÁXIMO DE TÍTULOS PONTUAÇÃO DE CADA TÍTULO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 
EM NÍVEL DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO, 
CONCLUÍDO ATÉ O DIA 30.09.2008

FOTOCÓPIA AUTENTICADA DO DIPLOMA 
DEVIDAMENTE REGISTRADO OU DECLARAÇÃO/
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO, 
ACOMPANHADO DO RESPECTIVO HISTÓRICO 
ESCOLAR OU ATA DE DEFESA DA TESE/
DISSERTAÇÃO
+
FOTOCÓPIA AUTENTICADA DO DIPLOMA DE CURSO 
SUPERIOR

01 04

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 
EM NÍVEL DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO, 
CONCLUÍDO ATÉ O DIA 30.09.2008

01 06

TOTAL 02 10

PROFESSORES

DENOMINAÇÃO DOCUMENTO Nº MÁXIMO DE TÍTULOS PONTUAÇÃO DE CADA TÍTULO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 
EM NÍVEL DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO, 
CONCLUÍDO ATÉ O DIA 30.09.2008

FOTOCÓPIA AUTENTICADA DO DIPLOMA 
DEVIDAMENTE REGISTRADO OU DECLARAÇÃO/
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO, 
ACOMPANHADO DO RESPECTIVO HISTÓRICO 
ESCOLAR OU ATA DE DEFESA DA TESE/
DISSERTAÇÃO

01 04

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 
EM NÍVEL DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO, 
CONCLUÍDO ATÉ O DIA 30.09.2008

01 06

TOTAL 02 10

3. SOMENTE SERÃO PONTUADOS OS TÍTULOS QUE FOREM CORRELATOS COM A ÁREA DA 
EDUCAÇÃO E QUE GUARDEM ESTREITO VÍNCULO DE ORDEM PROGRAMÁTICA COM A NATUREZA 
DA ATIVIDADE INERENTE AO TRABALHO QUE O CANDIDATO IRÁ REALIZAR.
3.1. OS TÍTULOS OBTIDOS COM DATA POSTERIOR AO DIA 30/09/2008 SERÃO DESCONSIDERADOS.
3.2. OS CANDIDATOS AOS CARGOS DE ESPECIALISTAS DA EDUCAÇÃO DEVERÃO ANEXAR 
AO COMPROVANTE DE MESTRADO E/OU DOUTORADO, UMA FOTOCÓPIA AUTENTICADA DO 
DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR.

4. NO CASO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO E/
OU DOUTORADO), ESTA DEVERÁ CONTER A DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO E A APROVAÇÃO 
DA DISSERTAÇÃO E/OU DEFESA DE TESE.
4.1. SOMENTE SERÃO VÁLIDOS, PARA EFEITO DE CONTAGEM COMO TÍTULOS DE MESTRE E 
DOUTOR, AQUELES RECONHECIDOS PELA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 
DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES/MEC.
4.2. SOMENTE SERÃO ANALISADOS OS TÍTULOS RELACIONADOS NO QUADRO, EM FOTOCÓPIA 
AUTENTICADA QUE NÃO SERÁ DEVOLVIDA, MESMO APÓS O ENCERRAMENTO DESTE CERTAME.
4.3. OS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS EXPEDIDOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
SOMENTE SERÃO CONSIDERADOS QUANDO, ALÉM DE TRADUZIDOS PARA A LÍNGUA PORTUGUESA 
POR TRADUTOR JURAMENTADO, SEREM RECONHECIDOS POR UNIVERSIDADE DEVIDAMENTE 
QUALIFICADA E RECONHECIDA PELA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 
NÍVEL SUPERIOR - CAPES/MEC.

5. OS TÍTULOS, DEVIDAMENTE AUTENTICADOS, DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM ENVELOPE 
LACRADO, TAMANHO OFÍCIO, IDENTIFICADO POR FORMULÁRIO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO E 
COLADO NA PARTE EXTERNA DO ENVELOPE, CUJO MODELO ESTARÁ DISPONÍVEL NO ENDEREÇO 
ELETRÔNICO HTTP://CONCURSO.FGV.BR/CAMPINAS08 (ANEXO III DESTE EDITAL).
5.1. O CANDIDATO DEVERÁ ENVIAR ESSE ENVELOPE VIA SEDEX PARA O ENDEREÇO FGV – 
CONCURSO CAMPINAS EDUCAÇÃO – CAIXA POSTAL 9018 – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 22270-970, 
NO PERÍODO PREVISTO DE 29/12 E 30/12/2008, A SER CONFIRMADO EM PUBLICAÇÃO ESPECÍFICA 
EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://CONCURSO.FGV.BR/
CAMPINAS08.

6. NÃO SERÁ ACEITA, SOB QUALQUER PRETEXTO, A ENTREGA DE TÍTULOS FORA DO PERÍODO 
DETERMINADO.
6.1. OS CANDIDATOS QUE NÃO APRESENTAREM OS TÍTULOS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 
5 DESTE CAPÍTULO, SERÃO CLASSIFICADOS SOMENTE PELA PONTUAÇÃO OBTIDA NA PROVA 
OBJETIVA.
6.2. NÃO SERÃO ACEITOS TÍTULOS ENTREGUES FORA DO ENVELOPE LACRADO OU 
ENCAMINHADOS VIA FAX, VIA POSTAL, VIA CORREIO ELETRÔNICO, OU AINDA, POR QUALQUER 
OUTRO MEIO DIFERENTE DO DESCRITO NO ITEM 5.

7. SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO 
ATO DE ENTREGA DOS TÍTULOS, BEM COMO A ENTREGA DOS TÍTULOS NO PERÍODO PREVISTO 
PARA ESSA ETAPA, ARCANDO O CANDIDATO COM AS CONSEQÜÊNCIAS DE EVENTUAIS ERROS.

8. OS CERTIFICADOS E AS DECLARAÇÕES DE CONCLUSÃO DE CURSOS SERÃO AFERIDOS 
APENAS QUANDO ORIUNDOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA OU PARTICULAR 
DEVIDAMENTE RECONHECIDA, E OBSERVADAS AS NORMAS QUE LHES REGEM A VALIDADE, 
ENTRE AS QUAIS, SE FOR O CASO, AS PERTINENTES AO RESPECTIVO REGISTRO.

9. O TÍTULO UTILIZADO COMO PRÉ-REQUISITO DE INGRESSO, DE ACORDO COM CAPÍTULO 
II – ITEM 2 E DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 12.987/07, NÃO SERÁ PONTUADO NA PROVA DE 
TÍTULOS.
9.1. OS CANDIDATOS AOS CARGOS DE ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO, QUE UTILIZAREM OS 
TÍTULOS DE MESTRE OU DOUTOR EM EDUCAÇÃO, COMO PRÉ-REQUISITO DE INGRESSO, NÃO 
PODERÃO APRESENTÁ-LOS PARA PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS.
9.2. CASO O CANDIDATO POSSUA 02 (DOIS) OU MAIS TÍTULOS DE MESTRE OU DOUTOR EM 
EDUCAÇÃO, CONFORME ITEM 3 DESTE CAPÍTULO, PODERÁ APRESENTAR PARA PONTUAÇÃO 
OS TÍTULOS NÃO UTILIZADOS COMO PRÉ-REQUISITO DE INGRESSO. NESTE CASO, SERÁ 
OBRIGATÓRIO O ENVIO, POR SEDEX, DE TODOS OS TÍTULOS PARA ANÁLISE E COMPROVAÇÃO.

10. OS DOCUMENTOS REFERENTES À TITULAÇÃO, ENTREGUES CONFORME ESPECIFICADO NO 
ITEM 5, SERÃO ANALISADOS PELA BANCA EXAMINADORA E TERÃO PUBLICAÇÃO ESPECÍFICA 
EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, INFORMANDO DO SEU DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO.
10.1. A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA OU ENTREGUE FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL 
SERÁ DESCONSIDERADA.

XI - DA CLASSIFICAÇÃO

1. A NOTA FINAL DO CANDIDATO SERÁ IGUAL AO TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NA PROVA 
OBJETIVA MAIS O TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NA PROVA DE TÍTULOS.

2. OS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO SERÃO CLASSIFICADOS, NO CARGO 
PARA O QUAL CONCORREM, SEGUNDO A ORDEM DECRESCENTE DA NOTA FINAL.

3. EM CASO DE IGUALDADE NA NOTA FINAL, PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO, O DESEMPATE SE 
FARÁ DA SEGUINTE FORMA:
MAIOR PONTUAÇÃO NAS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS;
MAIOR PONTUAÇÃO NAS QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA.

4. PERSISTINDO O EMPATE, POR OCASIÃO DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS, OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE PÚBLICO ADOTADOS SERÃO:
4.1. MAIOR IDADE DENTRE OS DE IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS (DE ACORDO 
COM O ARTIGO 27 DO ESTATUTO DO IDOSO);
4.2. MAIOR NÚMERO DE FILHOS DEPENDENTES (MENORES DE 18 ANOS OU CIVILMENTE 
INCAPAZES OU RELATIVAMENTE CAPAZES NA FORMA DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE);
4.3. MAIOR IDADE.

XII - DOS RECURSOS

1. SERÁ ASSEGURADO AOS CANDIDATOS O DIREITO A RECURSOS TANTO EM RELAÇÃO À PROVA 
OBJETIVA, QUANTO EM RELAÇÃO AOS RESULTADOS DA PROVA DE TÍTULOS E À AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA.

2. OS RECURSOS DEVERÃO OBEDECER ÀS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO FORMULÁRIO 
DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO CONCURSO.

3. OS RECURSOS E/OU SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA DEVOLUTIVA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
DEVERÃO SER INTERPOSTOS NO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SUBSEQÜENTES À 
REALIZAÇÃO E/OU DIVULGAÇÃO DE CADA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO, CONSIDERANDO-
SE COMO DATA PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE À 
REALIZAÇÃO E/OU DIVULGAÇÃO DA REFERIDA ETAPA.

4. OS RECURSOS, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES NO PROTOCOLO 
GERAL, SITUADO NO SAGUÃO DO PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA ANCHIETA, 200, CENTRO, 
CAMPINAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL DO 
CANDIDATO OU APRESENTADOS POR MEIO DE TERCEIROS, MEDIANTE PROCURAÇÃO 
ESPECÍFICA PARA ESSE FIM, QUE FICARÁ RETIDA. DEVERÃO SER ANEXADAS, A CADA RECURSO, 
UMA FOTOCÓPIA DA PROCURAÇÃO E UMA FOTOCÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO 
CANDIDATO E DO PROCURADOR. NESTE CASO, O CANDIDATO ASSUMIRÁ AS CONSEQÜÊNCIAS 
DE EVENTUAIS ERROS DE SEU PROCURADOR.

5. SERÁ INDEFERIDO LIMINARMENTE O PEDIDO DE RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO OU 
DIFERENTE DA FORMA ESTIPULADA NESTE EDITAL, ASSIM COMO AQUELES QUE APRESENTAREM 
ERROS OU INFORMAÇÕES INCOMPLETAS NO SEU PREENCHIMENTO.
5.1. ADMITIR-SE-Á UM ÚNICO RECURSO POR CANDIDATO, RELATIVO A CADA ETAPA DO 
CONCURSO PÚBLICO.

6. NO CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES, 
ESTE PODERÁ, EVENTUALMENTE, ALTERAR A NOTA/CLASSIFICAÇÃO INICIAL OBTIDA PELO 
CANDIDATO PARA UMA NOTA/CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR OU INFERIOR, OU AINDA PODERÁ 
OCORRER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO QUE NÃO OBTIVER NOTA MÍNIMA EXIGIDA 
PARA APROVAÇÃO. 

7. NÃO HAVERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, VISTA DAS PROVAS.

8. OS PONTOS CORRESPONDENTES ÀS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA, PORVENTURA ANULADAS, 
SERÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS PRESENTES DO MESMO CARGO.

9. OS RECURSOS RELACIONADOS AO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
SERÃO RESPONDIDOS POR BANCA EXAMINADORA, QUE ENCAMINHARÁ AS RESPOSTAS, POR 
ESCRITO, AO CANDIDATO E À SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS.

10. A DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA SERÁ IRRECORRÍVEL, NÃO CABENDO RECURSOS 
CONTRA ESTA.

XIII – DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL

1. O CANDIDATO SERÁ SUBMETIDO A EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL, DE CARÁTER 
ELIMINATÓRIO, NO QUAL SERÁ AVALIADA SUA CAPACIDADE LABORATIVA PARA O CARGO A 
QUE SE PROPÕE.
1.1. O EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL SERÁ REALIZADO SOB A RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.
1.2. SEGUNDO A NECESSIDADE, PODERÃO SER SOLICITADOS EXAMES COMPLEMENTARES PARA 
A COMPOSIÇÃO DO PARECER MÉDICO.
1.3. OS EXAMES COMPLEMENTARES, NÃO SÃO, ISOLADAMENTE, DETERMINANTES DA 
CONCLUSÃO MÉDICA SOBRE A CONDIÇÃO DO CANDIDATO.
1.4. O ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) SERÁ EMITIDO COM A CONCLUSÃO DE APTO 
OU INAPTO PARA O CARGO PRETENDIDO.
1.5. O CANDIDATO PARTICIPANTE DO CONCURSO PÚBLICO, INSCRITO E CONFIRMADO COMO 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS, SERÁ SUBMETIDO A EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL, OBSERVANDO-SE A 
NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE AO AMBIENTE 
DE TRABALHO, ASSIM COMO A EVENTUAL NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
OU ACESSOS.

2. SERÁ CONSIDERADO EXCLUÍDO DO CONCURSO PÚBLICO O CANDIDATO QUE:
FOR CONSIDERADO INAPTO NO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL;
NÃO SE APRESENTAR AO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL NO LOCAL E HORÁRIO 
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ESTABELECIDOS;
NÃO DER CONTINUIDADE À AVALIAÇÃO, EM CASO DE RETORNO SOLICITADO;
NÃO APRESENTAR, NO RETORNO, OS EXAMES COMPLEMENTARES SOLICITADOS.

3. PARA OS FINS A QUE SE DESTINA, SÓ TERÁ VALIDADE O EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 
EXECUTADO PELOS PROFISSIONAIS E NOS LOCAIS INDICADOS AO CANDIDATO.

4. O RESULTADO DOS EXAMES MÉDICOS SERÁ PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. 

XIV - DA NOMEAÇÃO E POSSE

1. O CANDIDATO CLASSIFICADO, OBEDECENDO À ESTRITA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SERÁ 
CONVOCADO PARA REUNIÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO 
ESPECÍFICA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, 
DETERMINANDO LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO.

2. O CANDIDATO CLASSIFICADO OU SEU PROCURADOR, DEVIDAMENTE DOCUMENTADO, 
DEVERÁ SE APRESENTAR NO DIA, LOCAL E HORÁRIO DETERMINADOS, SEGUNDO A LISTAGEM 
DE CLASSIFICAÇÃO PREVIAMENTE PUBLICADA, PARA REUNIÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS, 
SOB PENA DE EXCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO.

3. O NÃO-CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS PARA POSSE E EFETIVO EXERCÍCIO IMPLICARÁ 
A PERDA DOS DIREITOS LEGAIS DECORRENTES DO CONCURSO PÚBLICO. SERÁ EXCLUÍDO 
DO CONCURSO PÚBLICO O CANDIDATO QUE NÃO ACEITAR AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
PARA O EXERCÍCIO DO CARGO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS E/OU RECUSAR 
A NOMEAÇÃO OU, CONSULTADO E NOMEADO, DEIXAR DE TOMAR POSSE OU DE ENTRAR EM 
EXERCÍCIO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE.

4. NO ATO DA POSSE NO CARGO O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR, OBRIGATORIAMENTE, OS 
SEGUINTES DOCUMENTOS:
4.1. DIPLOMAS REGISTRADOS NO ÓRGÃO COMPETENTE OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
DE CURSO COM A DESCRIÇÃO DAS HABILITAÇÕES + HISTÓRICO ESCOLAR + PROTOCOLO DE 
REQUERIMENTO DO DIPLOMA;
4.2. ORIGINAL COM FOTOCÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO E/OU 
AVERBAÇÕES, SE HOUVER;
4.3. ORIGINAL COM FOTOCÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS, SE TIVER;
4.4. ORIGINAL COM FOTOCÓPIA DA CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF;
4.5. ORIGINAL COM FOTOCÓPIA DO CARTÃO DE CADASTRAMENTO NO PIS/PASEP, SE TIVER;
4.6. 01 (UMA) FOTO 3X4 RECENTE;
4.7. ORIGINAL COM FOTOCÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (CONTA ATUALIZADA DE 
ENERGIA ELÉTRICA, DE ÁGUA, DE GÁS OU DE TELEFONE FIXO E OUTROS);
4.8. ORIGINAL COM FOTOCÓPIA DO TÍTULO DE ELEITOR COM O COMPROVANTE DE VOTAÇÃO NA 
ÚLTIMA ELEIÇÃO OU CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL;
4.9. ORIGINAL COM FOTOCÓPIA DO CERTIFICADO DE RESERVISTA, DE ISENÇÃO OU DE DISPENSA 
(PARA CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO).
4.10. CERTIDÃO DOS SETORES DE DISTRIBUIÇÃO DOS FOROS CRIMINAIS DOS LUGARES ONDE 
TENHA RESIDIDO, NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL, EXPEDIDA, 
NO MÁXIMO, HÁ 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA CONVOCAÇÃO;
4.11. ATESTADO DE ANTECEDENTES DA POLÍCIA FEDERAL E ESTADUAL DOS LUGARES ONDE 
TENHA RESIDIDO, NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, EXPEDIDA, NO MÁXIMO, HÁ 06 (SEIS) MESES, 
CONTADOS A PARTIR DA DATA DA CONVOCAÇÃO.

5. O CANDIDATO ASSINARÁ NO ATO DA POSSE:
5.1. DECLARAÇÃO DE QUE NUNCA FOI DEMITIDO DO SERVIÇO PÚBLICO POR JUSTA CAUSA OU 
EXONERADO APÓS AVALIAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTÁGIO PROBATÓRIO;
5.2. DECLARAÇÃO DE ACÚMULOS REMUNERADOS, ATIVOS OU INATIVOS. EM CASO DE 
ACUMULAÇÃO DE ATIVIDADES EM CARGOS, FUNÇÕES E/OU EMPREGOS PÚBLICOS, O CANDIDATO 
DEVERÁ APRESENTAR A DECLARAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO COMPATÍVEL, TENDO COMO 
SOMATÓRIA A CARGA HORÁRIA MÁXIMA DE 64 (SESSENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS. EM 
CASO DE CONCOMITÂNCIA DE HORÁRIO, O CANDIDATO DEVE OPTAR POR UM DOS CARGOS, 
FUNÇÕES E/OU EMPREGOS PÚBLICOS.

6. AO ENTRAR EM EXERCÍCIO, O CANDIDATO FICARÁ SUJEITO AO CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO 
PROBATÓRIO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DURANTE O QUAL SUA EFICIÊNCIA E CAPACIDADE 
SERÃO OBJETOS DE AVALIAÇÃO PARA O DESEMPENHO DO CARGO.

7. EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O CANDIDATO 
NÃO PODERÁ PERCEBER REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO 
MUNICIPAL.

XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO E TAMBÉM DIVULGADO ATRAVÉS DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS WWW.CAMPINAS.
SP.GOV.BR E HTTP://CONCURSO.FGV.BR/CAMPINAS08.
1.1. A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DESTE CONCURSO PÚBLICO ESTÁ PREVISTA PARA O 
DIA 23//01/2008.

2. O PRAZO DE VALIDADE DO PRESENTE CONCURSO PÚBLICO SERÁ DE 01 (UM) ANO, CONTADO A 
PARTIR DA PUBLICAÇÃO DE SUA HOMOLOGAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, PODENDO 
SER PRORROGADO, UMA ÚNICA VEZ, POR IGUAL PERÍODO.

3. OS ITENS DESTE EDITAL PODERÃO SOFRER EVENTUAIS ATUALIZAÇÕES OU RETIFICAÇÕES, 
ENQUANTO NÃO CONSUMADA A PROVIDÊNCIA OU EVENTO QUE LHES DISSER RESPEITO, 
CIRCUNSTÂNCIA QUE SERÁ MENCIONADA EM COMUNICADO A SER PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO E DIVULGADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMPINAS.SP.GOV.
BR.

4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS E A FGV SE EXIMEM DE QUAISQUER 
DESPESAS DECORRENTES DE VIAGENS, ESTADA E ALIMENTAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA 
COMPARECIMENTO A QUALQUER DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO.

5. NÃO SERÁ FORNECIDO AO CANDIDATO, QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 
DE CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO, VALENDO, PARA ESSE FIM, AS LISTAGENS 
DIVULGADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

6. TODAS AS CONVOCAÇÕES, AVISOS E RESULTADOS OFICIAIS, REFERENTES À REALIZAÇÃO 
DESTE CONCURSO PÚBLICO, ATÉ A SUA HOMOLOGAÇÃO, SERÃO PUBLICADOS NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO E DIVULGADOS NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS WWW.CAMPINAS.
SP.GOV.BR E HTTP://CONCURSO.FGV.BR/CAMPINAS08, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE 
DO CANDIDATO O SEU ACOMPANHAMENTO, NÃO PODENDO SER ALEGADA QUALQUER ESPÉCIE 
DE DESCONHECIMENTO.

7. TODA MENÇÃO A HORÁRIO NESTE EDITAL E EM OUTROS ATOS DELE DECORRENTES TERÁ 
COMO REFERÊNCIA O HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA. 

8. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS E A FGV NÃO SE RESPONSABILIZAM POR EVENTUAIS 
PREJUÍZOS AO CANDIDATO DECORRENTES DE:
8.1. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO;
8.2. ENDEREÇO DE DIFÍCIL ACESSO;

8.3. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO CORREIO POR MOTIVO DE ENDEREÇO INCORRETO 
E/OU INSUFICIENTE DO CANDIDATO, MUDANÇA OU RAZÕES SEMELHANTES;
8.4. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIROS. 

9. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 
HUMANOS, COM EXCEÇÃO DOS REFERENTES À TITULAÇÃO, QUE SERÃO RESOLVIDOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.

Campinas, 14 de outubro de 2008
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES

SUPERVISOR EDUCACIONAL
Participar da elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas municipais, 
fazendo observar o cumprimento das leis e normas educacionais vigentes. 
Emitir parecer sobre o Plano Escolar/Projeto Pedagógico e demais documentos, 
inclusive propondo adendos e/ou restrições. 
Promover e coordenar reuniões periódicas com os profi ssionais do Sistema Municipal 
de Ensino, visando à implementação e ao cumprimento da legislação educacional 
vigente. 
Supervisionar os estabelecimentos de ensino sob sua responsabilidade, através 
de visitas periódicas, acompanhando as questões de caráter administrativo e legal, 
cumprindo e fazendo cumprir a legislação vigente. 
Proceder à análise dos pedidos de legalização e autorização de funcionamento das 
escolas privadas de educação infantil.
Trabalhar em conjunto com seus pares na elaboração de atos normativos, quando 
solicitado. 
Assessorar os diferentes órgãos e unidades do Sistema Municipal de Ensino, quando 
solicitado. 
Atuar de forma descentralizada nos Núcleos de Ação Educativa Descentralizada 
(NAEDs), visando à implementação das políticas educacionais da Secretaria Municipal 
de Educação (SME). 
Responsabilizar-se pela garantia ao direito de vaga da criança/adolescente no Ensino 
Fundamental obrigatório. 
Assessorar o Representante Regional da SME no âmbito de suas atribuições. 
Participar de comissões defi nidas e coordenadas pelo Departamento Pedagógico e 
designadas pelo Secretário Municipal de Educação e/ou Representante Regional da 
SME. 
Assessorar, orientar, acompanhar e participar da implementação da Avaliação 
Institucional nas unidades de ensino, no que tange ao cumprimento da legalidade, 
gestão da informação e indicadores das unidades educacionais. 
Elaborar estudos sobre legislação educacional com o objetivo de subsidiar as diretrizes  
e a política educacionais da SME. 
Participar de atribuições de aulas,  quando convocado. 
Assessorar e orientar a equipe gestora da unidade educacional em relação à 
documentação relativa à vida escolar do aluno e à vida funcional dos professores e dos 
especialistas lotados na unidade educacional. 
Supervisionar os documentos relativos ao atendimento à demanda da educação 
infantil, fazendo cumprir as determinações legais e normas administrativas.
Registrar em documento apropriado na unidade educacional, as análises, as orientações 
e os procedimentos indicados, junto à equipe gestora, cuja cópia deverá ser arquivada 
no respectivo NAED.
DIRETOR EDUCACIONAL
Articular as ações da equipe educacional para que esta possa se organizar no 
cumprimento da tarefa de ensinar os conteúdos registrados no Plano Escolar/Projeto 
Pedagógico. 
Responsabilizar-se pelo planejamento, elaboração, sistematização, implementação e 
avaliação do Plano Escolar/Projeto Pedagógico. 
Cumprir e responsabilizar-se pelo cumprimento da legislação educacional vigente e 
pelo registro sistemático dos procedimentos educacionais, responsabilizando-se pela 
documentação da vida escolar dos alunos e da vida funcional dos profi ssionais da 
unidade escolar.
Executar procedimentos inerentes ao regimento escolar, aos conselhos, aos colegiados 
e às instituições auxiliares. 
Administrar os recursos provenientes do orçamento do Município, Estado, União 
e outros, através da Associação de Caixa Escolar e/ou da Associação dos Amigos 
da Escola, visando à execução de gastos rotineiros, destinados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, de forma a garantir o funcionamento e a melhoria física e 
pedagógica da unidade educacional. 
Fornecer dados, informações, documentações e outros indicadores aos órgãos do 
sistema de ensino, deslocando-se de sua unidade educacional para atender às demandas 
operacionais e educacionais, advindas das instâncias centralizadas e descentralizadas 
da Secretaria Municipal de Educação (SME) e dos demais órgãos municipais que visem 
ao cumprimento do Plano de Educação do município e às diretrizes da Secretaria, 
além de comparecer periodicamente às reuniões de assessoramento. 
Promover atividades que favoreçam a integração escola – família – comunidade, 
incentivando parcerias e encontros através de instituições auxiliares da unidade 
educacional. 
Responsabilizar-se pela garantia ao direito de vaga da criança/adolescente no Ensino 
Fundamental obrigatório. 
Responsabilizar-se pela implementação da Avaliação Institucional em sua unidade 
educacional, com base na gestão das informações e indicadores.
Orientar o assistente administrativo e demais funcionários quanto aos registros 
escolares e demais atribuições relativas à função.
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Buscar continuadamente o assessoramento dos Supervisores Educacionais da SME, 
tendo sempre presente o cumprimento da legislação educacional vigente, deslocando-
se para o Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED) ou outra instância da 
SME, quando necessário.
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Assessorar a equipe gestora da unidade educacional, comparecendo periodicamente à 
unidade, para que esta possa organizar a equipe educacional no cumprimento da tarefa 
de ensinar os conteúdos registrados no Plano Escolar/Projeto Pedagógico.
Responsabilizar-se pela implementação e avaliação das políticas educacionais defi nidas 
pela Secretaria Municipal de Educação (SME), comparecendo periodicamente às 
unidades educacionais, nos horários destinados aos TDC (trabalho docente coletivo) e 
às demais reuniões pedagógicas para orientação dos procedimentos necessários.
Planejar, coordenar, implementar e avaliar seminários, grupos de estudo, palestras, 
ofi cinas e outras atividades para o aperfeiçoamento da práxis pedagógica dos 
profi ssionais da Secretaria Municipal de Educação (SME). 
Assessorar e orientar a elaboração, implementação e avaliação do projeto pedagógico 
das unidades educacionais, através da promoção e coordenação de reuniões periódicas 
com os profi ssionais da rede municipal de ensino, na unidade educacional ou no 
Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED), visando à implementação das 
políticas educacionais da SME, inclusive propondo adendos e restrições quanto ao 
projeto pedagógico.
Acompanhar, analisar e propor medidas para o aperfeiçoamento do processo de ensino 
aprendizagem, com especial atenção aos resultados da avaliação discente. 
Assessorar, orientar, acompanhar e participar da implementação da Avaliação 
Institucional nas diversas instâncias da SME. 
Propor, planejar, coordenar, implementar e avaliar ações de formação continuada, 
centralizadas e descentralizadas, que contribuam qualitativamente com o 
desenvolvimento do processo educativo, a partir dos dados obtidos junto às unidades 
educacionais ou a partir de estudos sistematizados. 
Assessorar o Representante Regional da SME no âmbito de suas atribuições.
Participar de comissões defi nidas e coordenadas pelo Departamento Pedagógico e 
designadas pelo Secretário Municipal de Educação e/ou Representante Regional da 
SME.
Responsabilizar-se pelo assessoramento e orientação dos Orientadores Pedagógicos 
da SME, em reuniões semanais. 
Analisar os dados referentes à geopolítica regional para subsidiar a política educacional 
da SME.
Responsabilizar-se pela garantia ao direito de vaga da criança/adolescente no Ensino 
Fundamental obrigatório. 
Registrar em documento apropriado na unidade educacional, as análises, as orientações 
e os procedimentos indicados junto à equipe gestora da unidade, cuja cópia deverá ser 
arquivada no respectivo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED). 
Acompanhar a organização de turmas de alunos nas unidades educacionais 
municipais.
VICE-DIRETOR
Co-responsabilizar-se pela gestão da unidade educacional. 
Responder pela gestão da unidade educacional no horário que lhe for confi ado. 
Assumir as atribuições do Diretor de escola em suas ausências e impedimentos 
legais.
ORIENTADOR PEDAGÓGICO
Co-responsabilizar-se pela organização e orientação da equipe educacional para que 
esta possa cumprir a tarefa de ensinar os conteúdos registrados no Plano Escolar/Projeto 
Pedagógico, avaliando e reorganizando periodicamente o trabalho pedagógico. 
Co-responsabilizar-se pelo planejamento e avaliação das atividades pedagógicas 
realizadas pela equipe educacional, tendo em vista a autonomia e a formação integral 
discente. 
Responsabilizar-se pelo planejamento, elaboração, sistematização, implementação e 
avaliação do projeto pedagógico. 
Promover e coordenar reuniões pedagógicas periódicas com os profi ssionais da 
unidade educacional, inclusive as relativas à Avaliação Institucional, considerando 
a implementação das políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação 
(SME). 
Planejar, coordenar, implementar e avaliar seminários, grupos de estudo, palestras, 
ofi cinas e outras atividades para o aperfeiçoamento da práxis pedagógica dos 
profi ssionais da unidade educacional. 
Executar, acompanhar e avaliar as ações previstas no Plano Escolar/Projeto Pedagógico 
para melhoria dos indicadores educacionais.
Acompanhar o plano de ensino dos professores, oferecendo subsídios para o 
aperfeiçoamento do processo de ensino aprendizagem, com especial atenção aos 
resultados da avaliação discente.
Buscar continuadamente o assessoramento dos Coordenadores Pedagógicos da SME, 
tendo sempre presente os objetivos registrados no Plano Escolar/Projeto Pedagógico e 
as Diretrizes Educacionais da SME.
Coordenar e subsidiar os conselhos de ciclo/classe/termo/nível e demais trabalhos 
coletivos na unidade educacional.
Planejar, implementar e avaliar, juntamente com a equipe escolar, o processo de 
integração escola, família e comunidade. 
Responsabilizar-se pela garantia ao direito de vaga da criança/adolescente no Ensino 
Fundamental obrigatório.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, II, III E IV 
Atribuições comuns aos professores de Educação Básica conforme a área de atuação
Ensinar os conteúdos registrados no Plano Escolar/Projeto Pedagógico, com base nas 
Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME) e de acordo 

com a legislação educacional vigente, além de avaliar e reorganizar periodicamente o 
trabalho pedagógico para o cumprimento dos objetivos documentados. 
Participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar o Plano Escolar/
Projeto Pedagógico da unidade educacional de atuação, com base nas Diretrizes 
Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME) e de acordo com a 
legislação educacional vigente.
Planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos 
ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente.
Utilizar metodologias que garantam resultados efi cazes de ensino e de aprendizagem 
dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, se necessário.
Elaborar e/ou utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específi cos para 
todos os educandos de sua área de atuação, e socializar estes instrumentos para uso 
dos demais profi ssionais da unidade educacional.
Participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal 
de Educação. 
Planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola com as 
famílias e com a comunidade.
Participar efetivamente da Avaliação Institucional proposta no Plano Escolar/Projeto 
Pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de reavaliar e re-planejar o seu 
trabalho a partir dos resultados obtidos.
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I - EDUCAÇÃO INFANTIL
Atuar na Educação Infantil, atendendo às atribuições previstas na legislação 
educacional vigente.
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS 
INICIAIS
Atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental regular, atendendo às atribuições 
previstas na legislação educacional vigente.
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA III – TODAS AS DISCIPLINAS
Atuar em disciplinas específi cas dos anos fi nais do Ensino Fundamental regular e 
da Educação de Jovens e Adultos e em disciplinas de Educação Física e Artes nos 
anos iniciais e fi nais do Ensino Fundamental, atendendo às atribuições previstas na 
legislação educacional vigente.
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA IV - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Atuar nos anos iniciais e fi nais do Ensino Fundamental regular, na Educação de 
Jovens e Adultos e na Educação Infantil em área da Educação Especial, atendendo às 
atribuições previstas na legislação educacional vigente.
PROFESSOR ADJUNTO I - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
Atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental em substituição 
de docente, ou no desenvolvimento de outra atividade referente à função do professor, 
todos os dias da semana, no período escolar inteiro em que lhe for atribuída a carga 
horária, atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente.
PROFESSOR ADJUNTO II -  TODAS AS DISCIPLINAS
Atuar em disciplinas específi cas dos anos fi nais do Ensino Fundamental regular e 
da Educação de Jovens e Adultos e em disciplinas de Educação Física e Artes nos 
anos iniciais e fi nais do Ensino Fundamental em substituição de docente, ou no 
desenvolvimento de outra atividade referente à função do professor, todos os dias da 
semana, no período escolar inteiro em que lhe for atribuída a carga horária, atendendo 
às atribuições previstas na legislação educacional vigente.

ANEXO II
DOS CONTEÚDOS

CONHECIMENTOS GERAIS
TODOS OS CARGOS: PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO

Fundamentos da Educação: 
Psicológicos;
Sociológicos;
Filosófi cos.

História da Educação Brasileira

Escola, Estado e Sociedade:
Política Educacional;
Estrutura e Organização da Educação.
Gestão Escolar Democrática:
Projeto Pedagógico;
Avaliação Institucional;
Avaliação do processo de ensino e aprendizagem.

Currículo:
Currículo e ciclos do desenvolvimento humano;
Currículo e os direitos dos educandos e dos educadores;
Currículo, conhecimento e cultura;
Currículo e avaliação;
Currículo e Projeto Pedagógico;
Currículo e Práticas Pedagógicas.

Legislação Educacional Federal:
Constituição Federal e emendas;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação e suas alterações;
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica;
Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Legislação Educacional Municipal:
Lei Municipal nº11.689 de 06/03/03 e Decreto Municipal nº14.524, de 14/11/03, que 
dispõem sobre o repasse de recursos fi nanceiros às unidades educacionais públicas 
municipais - Conta Escola;
Lei Municipal nº6.662/91 de 10/10/91, que dispõe sobre a criação do Conselho de 
Escola nas unidades educacionais;
Lei Municipal nº7721 de 15/12/1993, que estabelece o objetivo, competência e dá 
normas de funcionamento do Conselho das Escolas Municipais;
Lei Municipal nº8.869 de 24/06/1996, que dispõe sobre a criação, a composição, as 
atribuições e o funcionamento do Conselho Municipal de Educação;
Lei Municipal nº12.501 de 13/03/2006, que institui o Sistema Municipal de Ensino;
Lei Orgânica do Município de Campinas, de 30/03/1990, Art. 222 a 238;
Lei Municipal nº6.894 de 24/12/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério 
Público Municipal e suas alterações; 
Lei Municipal nº12.987 de 28/06/2007, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Campinas.

LÍNGUA PORTUGUESA
TODOS OS CARGOS: Professores e Especialistas de Educação
leitura;
interpretação de texto; 
português instrumental.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Especialistas de Educação: 
- Conhecimento específi co exigido para cada categoria de Especialistas de Educação 
deverá resultar da seleção e do aprofundamento dos conhecimentos gerais necessários, 
e aqui descritos, para o atendimento das exigências de suas atribuições, contidas no 
perfi l.
Toda a Legislação Educacional Federal e Municipal vigente, relativa à Educação 
Básica, conforme a área de atuação de cada Especialista Educacional. 

Professor de Educação Infantil:
Visão histórica da educação infantil no Brasil. 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
Concepção de educação infantil, de infância e de criança. 
O imaginário infantil. 
O professor de educação infantil – Perfi l. 
Desenvolvimento infantil – físico, afetivo, cognitivo e social. 
Relação entre o cuidar e o educar. 
A construção do raciocínio matemático. 
Pensamento e linguagem - leitura e escrita – letramento. 
A instituição e o projeto educativo. 
O brincar e o brinquedo. 
Construção das diferentes linguagens pelas crianças: movimento, música, artes visuais, 
linguagem oral e escrita, natureza e ambiente e matemática. 
O jogo como recurso privilegiado. 
Avaliação do processo educativo na educação infantil.

Professor de Ensino Fundamental (Anos Iniciais):
A instituição e o projeto educativo. 
Refl exões sobre prática pedagógica: a organização do espaço e do tempo; o ambiente 
alfabetizador. 
A criança: o desenvolvimento da identidade e da autonomia; os jogos e as brincadeiras 
no desenvolvimento da imaginação e da criatividade. 
A linguagem oral e escrita: idéias e práticas correntes. 
Refl exões sobre a prática pedagógica nas diversas áreas de ensino. 
Alfabetização e letramento: diferenças conceituais; psicogênese da língua escrita; a 
mediação do professor no processo de construção da escrita. 
Prática de linguagem oral, leitura e produção de texto. 
Conceito de texto.
Concepções sobre a avaliação do desempenho do aluno. 
A matemática no cotidiano e nas práticas escolares. 
Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental (endereço eletrônico MEC).
Professor de Ensino Fundamental – Educação Especial:
A Educação Especial no âmbito da política educacional brasileira. 
A escolarização dos diferentes: os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares 
que lhe conferem materialidade. 
Os recursos necessários para o trabalho com as crianças com necessidades especiais. 
Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental/EJA (endereço eletrônico MEC). 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
Fundamentos da Educação Especial; práticas e dilemas da Educação Especial na 
escola pública.

Professor de Português:
Linguagem, interlocução e dialogismo: língua e linguagem.
Diferenças entre padrões do oral e do escrito; norma culta. 
O preconceito lingüístico. 
Discurso e texto: texto e elementos constitutivos do contexto de produção.
Gêneros do discurso: estrutura, seqüências discursivas; marcas lingüísticas. 
Práticas de leitura e produção de texto.
O texto comunidade de sentido: mecanismos de coesão e fatores de coerência. 

Texto eleitor: procedimentos de leitura. 
Tipos de atividades de escrita (transcrição, reprodução, paráfrase, resumo, decalque, 
criação); procedimentos de refacção do texto (substituição, acréscimo, eliminação, 
permutação). 
A leitura do mundo virtual; a palavra (re) escrita e (re) lida na internet. 
A formação de leitores e produtores de texto. 
Análise e refl exão sobre o uso da língua: o papel da gramática. 
Processos sintáticos: coordenação e subordinação.
Tipos de frase. Recursos Estilísticos.
Verbos: tempos e aspectos.
Concordância Verbal e Nominal.
Regência Verbal e Nominal.
Emprego dos pronomes, adjuntos adnominais e adverbiais.
Crase.
Pontuação. 
Concordância verbal e nominal. 
Pontuação. 
Estudos lingüísticos, semânticos e morfossintáticos da Língua Portuguesa.

Professor de Matemática:
Didática da Matemática: a prática da sala de aula; resolução de problemas do cotidiano; 
integração entre números, geometria e medidas. 
Aritmética: noções de lógica; os campos numéricos (naturais, inteiros, racionais, 
irracionais, reais); operações básicas, contagem e princípio multiplicativos. 
Espaço e Forma: geometria plana e espacial. 
Tratamento de Dados: fundamentos de estatística; análise e interpretação de 
informações expressas em gráfi cos e tabela. 
Matemática e os temas transversais: o ensino da matemática dentro do atual panorama 
sócio-cultural e econômico e sua aplicação através dos temas transversais. 
Matemática Financeira: Fundamentos da matemática: o uso da matemática no 
cotidiano.

Professor de História:
Trabalho e Sociedade: organização temporal e espacial das relações sociais de 
produção, destacando o trabalho na modernização.
O trabalho no capitalismo, terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de 
exploração, alienação e os movimentos de resistência. 
Idéias e práticas revolucionárias: tecnologia industrial e dos meios de comunicação. 
Sociais: movimentos feministas e de jovens; ascensão do proletariado: as lutas 
étnicas.
Políticas e ideológicas: grupos e correntes de contestação. 
Poder e violência: regimes autoritários do mundo contemporâneo e poder dos grupos 
organizados. 
Movimentos de resistências e reivindicatórios. 
Nação e Nacionalidade: o princípio das nacionalidades e a formação do Estado 
Nacional Brasileiro. 
Culturas e identidades. 
Questões étnicas no Brasil, Europa e África. 
Cidadania: o estado e a participação política do cidadão. 
Cidadania e liberdade: escravidão na antiguidade e nos tempos modernos, servidão, 
movimentos em prol da igualdade étnica. 
Cidadania e nos tempos modernos, servidão, movimentos em prol da igualdade 
étnica. 
Cidadania e manifestações culturais. 
Movimentos de preservação da memória nacional e dos grupos sociais. 

Professor de Geografi a:
Fundamentos teóricos do pensamento geográfi co e sua história.
A geografi a da natureza: gênese e dinâmica. 
O espaço geográfi co e as mudanças nas relações de trabalho e de produção. 
Os impactos ambientais, o uso e a conservação do solo, da água e da cobertura vegetal 
e as alterações climáticas. 
A sociedade técnico-científi co-informacional: agricultura e a indústria: inovações 
tecnológicas, fl uxos de capital e de informações. 
O surgimento e o desenvolvimento das metrópoles nacionais e regionais: deslocamentos 
da população pelo território brasileiro. 
A geopolítica e as alterações territoriais: implicações dos confl itos políticos, étnico-
religiosos na nova organização econômica mundial, representações cartográfi cas. 
Globalização: as transformações políticas, sócio-econômicas e culturais provocadas 
pela nova ordem mundial e pela revolução tecnológica. 
Meio ambiente: agricultura e a indústria e as conseqüências dos impactos ambientais 
provocados pelas inovações tecnológicas e novos conceitos econômicos mundiais. 
Desenvolvimento sustentável.

Professor de Inglês:
The present contents are a reference to assess the candidate specifi c knowledge about 
English language and about the learning process and teaching practices for the cur-
riculum development. 
Learning a Foreign Language: Language as discourse – The candidate should show 
command of the target language on three different types of knowledge: Contextual 
knowledge (knowledge of the interlocutors, place, time and objective of communicative 
event. 
For instance, when looking at advertisements and deciding the public to whorn it was 
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intended, the media where it will be shown, the aim to be reached, etc).
Textual knowledge (different textual organizations of the communicative event, for 
instance: description, explanation and argumentation). 
Sys temic/linguistic knowledge (knowledge of the linguistic aspect of the 
communicative event-verb tense/aspect connectors, word choice, etc). 
Social uses of language on: Professional environment (genres used in professional 
environments, such as giving instructions, explaining contet, writing journal articles, 
lecturing. Knowledge of the type of text organization that these genres demand). 
Students´ possible needs (some of the genres that students may need: press genres 
(news), publicity (advertisements), manuals, curriculum vitae, e-mails, songs, poetry, 
literature, etc). 
Language – History and Culture: Themes related to international issues (for 
example, economy, politics, people, places, culture, environment, health, science and 
technology). 
Historical and cultural background of English speaking countries, such as England, 
Ireland, the United States, Australia, South Africa, India. 
Remarkable writers: William Shakespeare, Emily Bronte, Charlotte Bronte, Charles 
Dickens, Ernst Hemingway, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, T. S. Eliot, James Joyce, 
Virginia Woolf. 
Language Teaching: Education for citizenship (including aspects pertaining to 
themes transversals, the process of teaching and learning foreign language (including 
interaction in the foreign language classroom), the refl ective teacher, the role of the 
English language in the curriculum.

Professor de Ciências:
Terra e Universo; histórico e modelos da origem do Universo e da Terra.
O sistema solar; transformações geológicas; tempo e distâncias em astronomia; tipos 
de rochas e principais minerais; formação dos solos; escala geológica do tempo. 
Características dos seres vivos; níveis de organização dos seres vivos; a química da 
célula; tipos de células; estruturas das células. 
As hipóteses sobre a origem da vida. 
Metabolismo celular; as transformações de energia nos seres vivos. 
Histologia animal e vegetal; fi siologia animal e vegetal. 
Biodiversidade e classifi cação: formas de organização da vida; distribuição dos seres 
vivos no planeta; relações ecológicas; organização dos seres vivos nos ecossistemas 
brasileiros; principais características adaptativas dos seres vivos. 
Tipos de reprodução dos seres vivos; genética clássica, diversidade genética; evolução 
dos seres vivos; biotecnologia. 
Ecologia; relação do homem com o meio ambiente em uma perspectiva social e seus 
aspectos positivos e negativos; o paisagismo nas áreas urbanas; impactos ambientais. 
Saúde em perspectiva interdisciplinar: a saúde preventiva e curativa; saúde individual e 
coletiva; mudanças de hábito e comportamento; prevenção ao uso indevido de drogas; 
orientação sexual com suporte na pedagogia educacional; métodos contraceptivos; 
prevenção às doenças sexualmente transmissíveis (DST).
Mecânica; tipos de movimentos; queda livre; aceleração; equações dos movimentos; 
força e movimento; força e atrito; leis de Newton. 
Movimento circular uniforme; gravitação universal; centro de gravidade dos corpos; 
localização de satélites naturais e artifi ciais. 
Pressão dos líquidos; pressão atmosférica; empuxo. 
Trabalho energia; conservação de energia; quantidade de movimento e impulso; 
conservação da quantidade de movimento. 
Estados da matéria; temperatura, termômetros e dilatação; comportamento dos gases; 
máquinas térmicas; transferência de calor; mudanças de etapas. 
Eletricidade e magnetismo; tipos de eletrização; carga elétrica; campo elétrico; 
corrente elétrica; resistência elétrica; fenômenos magnéticos. 
Movimento ondulatório; tipos de pêndulos; tipos de ondas; propagação de ondas; 
comportamento e natureza do som e da luz. 
Transformações de matéria e energia: propriedades da matéria; transformações 
químicas e energéticas no dia-a-dia; métodos de separação de substâncias; fenômenos 
físicos e químicos; ciclos biogeoquímicos das substâncias; os metais pesados e outros 
poluentes.
Classifi cação periódica dos elementos químicos; modelos e estruturas atômicas; 
confi guração eletrônica: ligações químicas; funções químicas; reações químicas; 
balanceamento das equações químicas; cálculos estequiométricos; relações de massa; 
transformações gasosas; energia nas reações químicas, entalpia e entropia. 
Propriedades coligativas: pressão de vapor; osmose e pressão osmótica; concentração 
de soluções. 
Radioatividade: descoberta, leis da radioatividade, transmutações; cinética das 
desintegrações. 
Principais funções orgânicas; compostos orgânicos naturais e sintéticos; aplicações 
dos compostos orgânicos na vida moderna.

Professor de Educação Física:
Jogos Cooperativos - Uma pedagogia para o esporte: origem, evolução, primeiros 
movimentos, história no mundo e no Brasil, conceito, características, visão e princípios 
sócio educativos da cooperação. 
Pedagogia do esporte, o pedagogo do esporte, consciência da cooperação no esporte, 
ensinagem cooperativa do esporte, categorias dos jogos cooperativos. 
A Educação Física no projeto político pedagógico: contexto do componente curricular, 
a Educação Física enquanto linguagem, o processo ensino aprendizagem na Educação 
Física. 
O esporte na escola. 
A sociabilização do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos 

nas escolas, jogo ou esporte, metodologia do ensino dos jogos esportivos. 
Princípios da atividade física: individualidade biológica, da sobrecarga crescente, da 
especifi cidade, continuidade, reversibilidade. 
Conteúdos de orientação didático pedagógica. 
Habilidades motoras e desenvolvimento. 
Atividade e aptidão física. 
Saúde e qualidade de vida.
O desenvolvimento dos conteúdos.

Professor de Artes:
Refl exões sobre a arte, seus signifi cados e possíveis defi nições. 
As obras de arte e os contextos em que foram produzidas. 
A história do ensino da arte no Brasil e os novos pressupostos. 
O ensino da arte e formação do professor. 
O processo de ensino-aprendizagem em arte.
As artes visuais e os Parâmetros Curriculares Nacionais.

ANEXO III
DO FORMULÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO
PROVA DE TÍTULOS

À Comissão do Concurso

Como candidato ao Concurso Público para provimento de vagas no cargo de ______
_______________________________, junto, nos termos do Capítulo X do Edital de 
Abertura do Concurso, para avaliação, os títulos abaixo discriminados:

TÍTULOS APRESENTADOS
1- __________________________________________________________________
_________ __________________________________________________________
___________________ ________________________________________________
_____________________________
2 – _________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________
_________
3 – _________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________
_________

OBSERVAÇÃO:
1. Os candidatos aos cargos de Especialistas da Educação deverão anexar ao 
comprovante de Mestrado e/ou Doutorado, uma fotocópia autenticada do diploma de 
curso superior.
2. Os candidatos aos cargos de Especialistas de Educação, que utilizarem os títulos 
de Mestre ou Doutor em Educação, como pré-requisito de ingresso, não poderão 
apresentá-los para pontuação na Prova de Títulos.
3. Caso o candidato possua 02 (dois) ou mais títulos de Mestre ou Doutor em Educação, 
conforme item anterior, poderá apresentar para pontuação os títulos não utilizados 
como pré-requisito de ingresso. Neste caso, será obrigatório o envio, por Sedex, de 
todos os títulos para análise e comprovação.

Local e Data: ___________________, ____/____/_____

Nome: _____________________________________________________

Número de inscrição: _________________________________________

Assinatura do Candidato: ______________________________________

PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. PREFEITO
PORTARIA N.º 69318/2008 - Revogar, a partir de 14/10/2008, o item da portaria nº 
68929/08, que nomeou a servidora DEBORA ABRÃO MECA, matrícula nº 91.349-9, 
para exercer interinamente o cargo em comissão de Administrador Regional junto a 
Administração Regional 07, da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Nomear, a partir de 14/10/2008, o servidor MAURICIO SIMÕES AUGUSTO - 
matrícula nº 109107-7, para exercer o cargo em comissão de Administrador Regional 
junto a Administração Regional 07, da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Nomear, a partir de 14/10/2008, o Sr CLODOALDO THIERES JACCOUD 
MARQUES, RG nº 267886, para exercer o cargo em comissão de Diretor de 
Departamento, junto ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de 
Administração.

PORTARIA N.º 69317/2008 - Exonerar, a partir de 13/10/2008, o Sr. IVO PAPAIZ 
JÚNIOR, matrícula nº 1121596, do cargo em comissão de Assessor Técnico Superior 
nível V. 
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COMUNICADO
PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO

Edital III/2007
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos COMUNICA que os candidatos a emprego público abaixo 
relacionados foram considerados eliminado do Concurso Público Médicos relativo ao 
Edital III/2007 por não comparecimento ao Exame Médico Pré-admissional.
EMPREGO NOME AVALIAÇÃO MÉDICA
PROF SUBSTITUTO PORTUGUÊS EDITE GOMES DE LIMA NÃO COMPARECEU
PROF SUBSTITUTO PORTUGUÊS VIVIAN SIQUEIRA AYOUB NÃO COMPARECEU

Campinas, 14 de Outubro de 2008.
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor

COMUNICADO
PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO

EDITAL III/2007
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos,  localizado a Rua Onze de Agosto, 744 -  Centro – Campinas/SP 
(Entrada pela Saldanha Marinho), convoca os candidatos relacionados abaixo, para 
comparecerem a Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho – Setor 
de Saúde Ocupacional – Enfermagem – Térreo, para realização do Exame Médico Pré 
Admissional e Avaliação Fonoaudiológica, nas datas e horários determinados abaixo:

EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL
DATA HORÁRIO EMPREGO NOME
20/10/2008 09:30 PROF ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITA HELENA DE ARAUJO
20/10/2008 09:55 PROF ENSINO FUNDAMENTAL ALISSON FERREIRA DA SILVA
20/10/2008 10:20 PROF ENSINO FUNDAMENTAL MARILA MARTINS DE MOURA

AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA
DATA HORÁRIO EMPREGO NOME
20/10/2008 09:00 PROF ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITA HELENA DE ARAUJO
20/10/2008 09:10 PROF ENSINO FUNDAMENTAL ALISSON FERREIRA DA SILVA
20/10/2008 09:20 PROF ENSINO FUNDAMENTAL MARILA MARTINS DE MOURA

Campinas, 14 de outubro de 2008.
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor

DISTRITO DE SAÚDE SUDOESTE
VIGILÂNCIA SAÚDE

PROT: 08/50/02043 PSO
INTERESSADO: APARECIDA CONCEIÇÃO FERRARI DE SOUZA
ASSUNTO: RECURSO
DEFERIDO

PROT: 08/50/02142 PSO.
INTERESSADO: SUPERMERCADO ITAMARATY DE CAMPINAS.
ASSUNTO: RECURSO
INDEFERIDO.POIS EM INSPEÇÃO REALIXADA NESTA DATA VERIFICOU-SE AS IRREGULARIDADES 
APONTADAS NO AI NÃO FORAM CORRIGIDAS NA INTEGRA..

PROT: 08/50/02141 PSO
INTERESSADO: SUPERMARCADO ITAMARATY DE CAMPINAS
ASSUNTO: RECURSO.
INDEFERIDO, POIS EM INSPEÇÃO REALIZADA EM 13/10/2008 VERIFICOU-SE QUE O INTERESSADO 
NÃO ESTÁ CUMPRINDO BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E NEM O MANUAL  
FOI APRESENTADO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.

PROT: 08/50/02044PSO.
INTERESSADO: AIRES DA COSTA MERCEARIA LTDA.
ASSUNTO: EMISSÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROT: 08/17/01608 PAE
INTERESSADO: BISTRÔ LANCHONETE LTDA
ASSUNTO: EMISSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA
DEFERIDO.

PROT: 08/17/01515 PAE.
INTERESSADO: FERRO ALVES E RODRIGUES COM. REC. LTDA
ASSUNTO: EMISSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA
DEFERIDO.

ELEN FAGUNDES C. TELLI
Coord. Visa SUDOESTE

Campinas, 14 de outubro de 2008.
Aos 
Conselheiros do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte
REF: Convocação para a 24º reunião Ordinária do Conselho Municipal de Trânsito 
e Transporte
Prezado (a) Senhor (a) Conselheiro Titular e Suplente
Data: 21 de outubro de 2008
Horário: 18:30 às 21:00 hrs
Local: Rua Salles Oliveira, 1028 – Vl. Industrial
Pauta:
1 - Informes
2 - Novos corredores de ônibus
3 - Apresentação das ações da Comissão Regional

4 - Calendário para 2009
Qualquer dúvida favor contactar 3772-4207 (Juarez)
Email: juarez@emdec.com.br

Atenciosamente,
ORION SOUZA GONÇALVES

Presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte
Secretaria Municipal de Transportes

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
DEFIRO PROJETO DE SUBDIVISÃO DE LOTES
PROT. 08/11/12525 WILSON R MARTINS RAMOS – PROT. 08/11/12352 GILBERTO MENDONÇA 

DEFIRO PROJETO DE ANEXAÇÃO DE LOTES
PROT. 08/11/12158 NELSON C MACHADO – PROT. 08/11/6777 FRANCISCO O NEVES

INDEFERIDOS
PROT. 05/11/6505 CHOPERIA E CHURRASCARIA DO CLESO LTDA – PROT. 07/60/2533 JOSE D 
MARCHETTI – PROT. 08/11/8841 ESCOLA DE ED. INFANTIL BRINCA BRINCANDO LTDA – PROT. 
07/11/10152 MARIA DA C B PEDRAS – PROT. 08/11/9759 TURATI & BASSO LTDA – PROT. 08/11/13494 
EVOLUÇÃO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – PROT. 08/11/10420 ALEXANDRE P DE LIMA  

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 08/11/14277 VIVIANE AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS – PROT. 6542/74 TELESP – PROT. 
12430/73 ORGANIZAÇLÃO G G DE IMÓVEIS LTDA – PROT. 08/11/14493 JOÃO T KITAUCHI – PROT. 
08/11/14520 LIA R TRANQUILLI – PROT. 08/11/14496 SIVALDO DO NASCIMENTO – PROT. 08/11/14474 
FABIO R C DE LIMA – PROT. 08/11/14373 GERMANO RODRIGUES JR – PROT. 08/17/1174 SOARES E 
TENANI E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA – PROT. 08/17/669 CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL 
– PROT. 06/11/10503 PAROQUIA SANTA CRUA D’ARS – PROT. 08/11/10541 PANICZEK E PANICZEK 
LTDA – PROT. 08/11/10542 MARECELO L DE CAMARGO PANIFICADORA - PROT. 08/11/131 NEOSKIM 
DO BRASIL   

ENGª ARQTª SIMONE MEDEIROS EYER THOMAZ
Diretora dp Deptº de Controle Urbano

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
FICA INTERDITADO ADMINISTRATIVAMENTE 
AUTO Nº 030/08
COND. EDIF. AREIA BRANCA
RUA PROFESSOR LUIZ ROSA  Nº 37

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL
PROT. 08/10/9464 DICKERSON PEREIRA

DEFIRO A TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PROT. 08/11/8124 ARNALDO GOMES – PROT. 08/11/13798 IVANI DEL COL C P VILELA 

INDEFERIDOS
PROT. 08/11/13405 E E P G JOSE MARIA MATOSINHO – PROT. 08/11/13562 COND. DOM NEY 

CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS
PROT. 08/11/13562 COND. DOM NERY – PROT. 08/11/13405 E E P G JOSE MARIA MATOSINHO

COMPAREÇA PARA CIENCIA
PROT. 04/11/7474 JULIO C MASUTTI – PROT. 03/10/16413 ROBERTO S LEME – PROT. 5508/51 OCTAVIO 
VOLTAN – PROT. 004/56 JOÃO Q GOMES – PROT. 57840/01 FERNANDO DELMAN – PROT. 08/11/12841 
HOMEM DE MELO & KITAUCHI PROJETOS E OBRAS – PROT. 08/11/12048 ANDRE L ALEXANDRE 
– PROT. 08/11/10342 ARLINDO BELLEI – PROT. 06/11/6004 RENATA C SCOLARI – PROT. 08/11/12973 
EDMAR DOS S CARDOSO – PROT. 03/11/4764 ANNA C DE A C GARNETTI – PROT. 08/11/13624 
ROSELAINE A DE CARVALHO – PROT. 08/11/14091 IGREJA EVANGÉLICA CRISTO E REAL – PROT. 
08/11/12471 GRUPO FARTURA DE HORTIFRUTI LTDA – PROT. 13592/91 J N HORTA COM. DE MADEIRAS 
LTDA – PROT. 26828/88 SERGIO F DOS REIS – PROT. 20152/70 DAVID L DOS SANTOS  

COMPAREÇA O INTERESSADO SITO ‘A AV. ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR GUICHE DE 
ATENDIMENTO

PRAZO IMEDIATO
PROT. 08/11/8289 SUELI AP. ORTIZ DE CXAMARGO    INT Nº 08715

PRAZO DE 10 DIAS
PROT. 07/11/5170 RICARDO CARLOS CARVALHO        INT Nº 08225
PROT. 07/11/16416 DECIO SALIM                   INT Nº 08711
PROT. 07/11/16416 DECIO SALIM                   INT Nº 08712
PROT. 05/11/3574  JOSE ANTONIO ESPINA           AIM Nº 74738

PRAZO DE 30 DIAS
PROT. 08/11/7818 MARIA INÊS FELIX               AIM Nº 114966
PROT. 20741/57 JOÃO DA CRUZ RIBEIRO             INT Nº 08011

PRAZO DE 164 DIAS
PROT. 07/08/11645 JOSÉ BARBETA                  AIM Nº 202588

ARQTº MARCELO ALEXANDRE JULIANO
Diretor do Deptoº de Uso e Ocupação do Solo

14.10.08

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2008 – PROTOCOLO Nº C 005.10.2008 – TIPO 
DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 
DE CAMPINAS S/A – CEASA/CAMPINAS, torna público para conhecimento de 
interessados que acha-se aberta a licitação referente ao protocolo nº C 005.10.2008, na 
modalidade de Pregão Presencial, regido pelas disposições aplicáveis à modalidade ( Lei 
Federal 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02) e, atendidas as disposições 
constitucionais, que será processada na conformidade das exigências e condições 
estabelecidas no presente Edital, visando o Registro de Preço para futura aquisição 
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de Bife de Filé Mignon Suíno, para o Programa da Alimentação Escolar. A presente 
licitação será processada e julgada pelo Pregoeiro e respectiva equipe nomeada para este 
procedimento. Os envelopes “A” e “B” deverão ser entregues no Setor de Suprimentos 
da Ceasa/Campinas sito a Rodovia D. Pedro I, KM 140,5, pista norte, Campinas SP, até 
as 14:00 Hs. do dia 28/10/2008. Após a hora e data estabelecidas, não mais serão aceitos 
quaisquer outros documentos. A abertura da Sessão Pública do Pregão ocorrerá no dia 
28/10/2008 a partir das 14:10 hs.Custo do edital impresso R$ 7,00 (inrestituíveis).

DEMÉTRIO VILAGRA
Diretor Presidente da Ceasa/Campinas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO HMMG
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

Protocolo nº 590/2008
Tomada de Preço nº 04/2008 – Aquisição de mobiliário hospitalar
A Comissão Permanente de Licitações acolhendo o parecer da Área  técnica deste 
hospital e apreciando as propostas apresentadas no certame epigrafado, decide:
1) CLASSIFICAR as propostas das empresa abaixo, para os itens mencionados:
Avipe Com. e Represent. Ltda, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 
16 e 18; 
Cirúrgica Birigui Com. e Represent. Ltda, para o item 10;
Espaço Saúde Com. Varej. de Matl. Méd. Hospitalar Ltda-ME; para os itens 06 e 17.
02) DESCLASSIFICAR as empresas para os itens que mencionam por não atenderem 
as 
Avipe Com. e Represent. Ltda, para os itens 12;
Cirúrgica Birigui Com. e Represent. Ltda, para os itens 16;
Espaço Saúde Com. Varej. de Matl. Méd. Hospitalar Ltda-ME, para os itens 02 e  16;
Volpi Distribuidora de Drogas Ltda¸ para os itens 01, 04, 06, 12 e 17.
3) Cancelamos o item  12 por não haver proposta validadas, e deixamos de opinar o 
item 09, por absoluta falta de cotação.
Os autos estão com vista franqueada aos interessados na Área de Licitações H.M.M.G, 
2º andar – Complexo Administrativo, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Campinas, 13 de outubro de 2008.
A COMISSÃO

PUBLICAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO §2º DO 
ARTIGO 15 DA LEI 8.666/93

Protocolo nº  303/2008 - Concorrência nº 21/ 08
Objeto: Aquisição de Nutrição Parenteral  Prolongada, mediante Sistema de Registro 
de Preços. 
Detentora da Ata: Phyton Formulas Magistrais Ofi cinais Ltda.
Preços registrados: para os itens 01 (R$ 0,14), 02 (R$ 0,14), 03 (R$ 0,22), 04 (R$ 
2,24) e 05 (R$ 2,40).

Campinas, 14 de outubro de 2008
ROBER TUFI HETEM

Presidente

PUBLICAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO §2º DO 
ARTIGO 15 DA LEI 8.666/93

Protocolo nº  465/2008 - Concorrência nº 23/ 08 
Objeto: Aquisição de material urológico, toráxico e pediátrico, mediante Sistema de 
Registro de Preços. 
Detentora da Ata: Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.
Preços registrados: para os itens 01 (R$ 620,00), 02 (R$ 680,00) e 08 (R$ 128,00).
Detentora da Ata: Promedon do Brasil Prod. Med. Hosp. Ltda.
Preços registrados: para o item 05 (R$ 1.100,00).

Campinas, 14 de outubro de 2008
ROBER TUFI HETEM

Presidente

PUBLICAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO §2º DO 
ARTIGO 15 DA LEI 8.666/93

Protocolo n.º 206/2008 - Pregão Presencial n.º 03/2008
Objeto: Aquisição de soluções eletroliticas, mediante sistema de Registro de Preços.
Detentora da Ata: Nacional Comercial Hosp. Ltda.
Preços registrados:  para os itens 01 (R$ 0,09), 04 ( R$ 0,12),  06 (R$ 0,15), 07 (R$ 
0,16),  09 (R$ 0,27). 
Detentora da Ata: Hypofarma Inst. de Hyp. e Farm. Ltda.
Preços registrados: para os itens 02  (R$ 0,34),  08 ( R$ 0,68), 13 ( R$ 6,70). 
Detentora da Ata: Friza Prods. Hospitalares Ltda.
Preços registrados:  para os itens 03 (R$ 0,16), 05 ( R$ 0,15).
Detentora da Ata: Laboratório Sanobiol Ltda.
Preços registrados: para os itens  16  (R$ 2,15 ).  
Detentora da Ata: Fresenius Kabi Brasil Ltda.
Preços registrados:  para os itens 21 (R$ 17,50),  22  (R$ 2,29) , 24  (R$ 1,85) , 27  (R$ 
3,19),  28 (R$ 1,52), 29  (R$ 2,97), 30  (R$ 3,37).  

Campinas, 14 de outubro de 2008.
ROBER TUFI HETEM

Presidente

PUBLICAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO §2º DO 
ARTIGO 15 DA LEI 8.666/93

Protocolo n.º 208/2008 - Pregão Presencial n.º 05/2008
Objeto: Aquisição de soluções eletroliticas, mediante sistema de Registro de Preços.
Detentora da Ata: Fresenius Kabi Brasil Ltda.
Preços registrados: para os itens 11 (R$ 2,19),  12  (R$ 1,79) , 13  (R$ 2,88) , 14  (R$ 
1,49),  15 (R$ 1,75), 16  (R$ 1,99), 17  (R$ 1,29), 18 (R$ 1,39), 19 (R$ 1,54).    
Detentora da Ata: Halex Istar Industria Farm. Ltda.
Preços registrados: para o item 20 (R$ 2,20)

Campinas, 14 de outubro de 2008.
ROBER TUFI HETEM

Presidente

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA 
ODONTOLÓGICA 2009

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, de Campinas, Estado de São Paulo, torna 
público que realizará processo de seleção para preenchimento de vagas para 
residência odontológica na instituição, de acordo com o presente edital, cuja síntese 
será publicada no Diário Ofi cial do Município. O processo seletivo reger-se-á pelas 
instruções contidas neste edital.
VAGAS E PRÉ-REQUISITOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA

ÁREA ODONTOLÓGICA

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-
MAXILO-FACIAL PROCESSO CFO N° 
14663/2004 (CRO-SP  4440/2004)

R1 02 VAGAS

FORMADO EM 
ODONTOLOGIA

03 ANOS

OBSERVAÇÃO:
AS VAGAS RELACIONADAS CORRESPONDEM AO NÚMERO TOTAL DE 

BOLSAS PARA RESIDÊNCIA DE 1° ANO EM 2009
NORMAS PARA O CONCURSO DE ADMISSÃO AO 1° 

ANO DE RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA – HOSPITAL 
MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI” – 2009

CAPÍTULO I – DAS INSCRIÇÕES
Artigo 1: Ao concurso de admissão à Residência Odontológica do Hospital 
Municipal “Dr. Mário Gatti”, na Especialidade de Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial, serão aceitas inscrições de dentistas, ou formandos em 
Odontologia das escolas ofi ciais e reconhecidas pelo Ministério da Educação 
– MEC.

Artigo 2:  O concurso de admissão do 1° ano de Residência Odontológica 
neste Hospital estará aberto para o preenchimento de vagas nos programas 
apresentados no Quadro de Vagas do item I deste edital.

Artigo 3: As inscrições serão efetuadas no período de 01 de novembro a 29 
de dezembro de 2008, até às 16 horas (horário de Brasília) do último dia de 
inscrição, exclusivamente através do site www.hmmg.sp.gov.br. É obrigatório o 
preenchimento das informações contidas na fi cha de inscrição e do currículo on-
line, conforme relacionadas abaixo, bem como a realização do recolhimento da 
taxa de inscrição, no prazo estipulado acima.
Data de nascimento;
Número de RG, órgão emissor, estado da federação, data de expedição;
Número do CPF próprio;
Número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia,
Nome completo da mãe;
Nome, cidade, Estado da instituição de ensino na qual o candidato se graduou ou 
cursa o último período do curso odontológico;
Ano de conclusão do curso;
Endereço completo (Cidade, Estado, CEP);
Telefones para contato;
Endereço eletrônico;
Número de fi lhos.
Parágrafo 1: O candidato deverá acessar o endereço eletrônico (www.hmmg.
sp.gov.br) durante o período das inscrições e efetuar sua inscrição conforme 
os procedimentos estabelecidos abaixo, pois a inscrição implica, desde logo, o 
conhecimento e tácita aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas 
neste edital, não podendo, portanto, o candidato, alegar desconhecimento das 
mesmas.

Ler e aceitar o “EDITAL 2009”;
Preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela internet;
Realizar o pagamento da taxa de inscrição.
Parágrafo 2: Os documentos comprobatórios dos requisitos presentes neste edital 
deverão ser entregues no ato da matrícula, sendo que o candidato que não conseguir 
comprovar as informações fornecidas no ato da matrícula estará automaticamente 
desclassifi cado do processo seletivo.
Parágrafo 3: Efetuar o pagamento da inscrição no valor de R$ 230,00 (Duzentos 
e trinta Reais),  através de depósito identifi cado pelo número do comprovante de 
inscrição, que deverá ser realizado exclusivamente em dinheiro, diretamente no 
caixa de qualquer agência do Banco do Brasil. Crédito a favor de Hospital Mário 
Gatti, Agência 4203-X, Conta Corrente 73.020-3, sendo vedado o depósito por 
envelope em caixa eletrônico, DOC, ordem de pagamento, transferência bancária 
ou pagamento em caixa eletrônico.  A inexatidão do preenchimento do depósito 
identifi cado com o número da inscrição do candidato eliminará o candidato.
Parágrafo 4: As inscrições somente serão confi rmadas após a comprovação do 
pagamento do valor da inscrição. As solicitações de inscrições cujos pagamentos 
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forem efetuados após o dia 28 de novembro de 2008, não serão aceitas ou deferidas.
Parágrafo 5: Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de devolução da 
importância paga, em hipótese alguma.
Parágrafo 6: Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da 
inscrição, seja qual for o motivo alegado.
Parágrafo 7: Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto 
preenchimento do Formulário da Inscrição e do currículo on-line. O candidato indicará 
o programa de sua opção, sendo esta defi nitiva e inalterável, sob qualquer título, 
depois de concretizada a inscrição. Portanto, atenção no preenchimento.
Parágrafo 8: O candidato não deverá enviar cópia do documento de identidade, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade as informações dos dados cadastrais no 
ato de inscrição, sob as penas da lei.
Parágrafo 9: O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti não se responsabilizará 
por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.
Parágrafo 10: O descumprimento das instruções acima, implicará na não efetivação 
da inscrição.
Parágrafo 11: A efetivação da inscrição se dará após o pagamento da taxa de inscrição
Parágrafo 12: NÃO SERÃO ACEITAS AS INSCRIÇÕES:
Quando o formulário estiver incompleto e/ou faltar o pagamento da inscrição, ou 
formas de inscrições que não estejam especifi cadas neste Edital, tais como via postal, 
fax, condicionais e/ou extemporâneas, quando o pagamento for feito por DOC, 
ordem de pagamento, transferência bancária, pagamento em caixa eletrônico, ou 
deposito em conta corrente sem identifi cação do número da inscrição. 
Parágrafo 13: Verifi cado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não 
atenda a todos os requisitos fi xados, ela será cancelada.
Parágrafo 14: A lista das inscrições deferidas e indeferidas será publicada no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas bem como no site do hospital, www.hmmg.
sp.gov.br, no dia 10/12/2008, cabendo recurso no prazo de 48 horas em caso de 
indeferimento, devendo o mesmo ser encaminhado à CORESA, para avaliação da 
comissão organizadora do concurso.

Artigo 4: As inscrições só poderão ser feitas pela internet.

CAPÍTULO II – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Artigo 5: O processo seletivo para o programa da área odontológica será composto de 
duas fases.
Parágrafo 1: A pontuação da primeira fase terá peso 8 e a segunda fase peso 2, de 
acordo com as normas determinadas pela COROD.

Artigo 6: Primeira Fase na Área Odontológica
A primeira fase constará de prova escrita objetiva tipo múltipla escolha, com 50 questões 
de acordo com o programa em anexo, sendo considerados habilitados para a 2ª fase, os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior equivalentes à proporção de 4 (quatro) 
candidatos por vaga disponível; em caso de empate, todos os candidatos enquadrados 
neste limite estarão habilitados para a 2ª fase.
Parágrafo 1: A prova escrita será avaliada na escala de 0 a 800 pontos.
Parágrafo 2: A prova da 1ª fase será realizada no dia 11/01/2009, domingo, com início 
às 08h30min (Horário de Brasília), no Colégio Liceu Salesiano de Campinas, situado 
na Rua: Baronesa Geraldo de Resende, 330 Bairro Guanabara, Campinas–SP. Pontos de 
referência: esquina com Avenida Barão de Itapura, próximo à Lagoa do Taquaral e 
balão do Kennedy. Devendo o candidato estar atento para o horário do fechamento dos 
portões que ocorrerá às 8h30min (Horário de Brasília).
Parágrafo 3: Recomenda-se aos candidatos que compareçam ao local designado da 
prova escrita no mínimo de meia hora antes do horário estabelecido, ou seja, 8 
horas, para que tomem conhecimento da sala em que farão a prova.
Parágrafo 4: O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que 
apresentar documento original hábil de identidade com foto recente, em perfeitas 
condições, de forma que permita, com clareza, a identifi cação do candidato e 
comprovante de inscrição no presente processo seletivo, não sendo, portanto, 
permitido o ingresso na sala com qualquer outro documento sem foto. Caso o 
candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da prova documento original 
de identidade, por motivo de roubo ou furto, deverá ser apresentado o registro de 
ocorrência policial expedido há menos de 15 dias, sendo submetido à identifi cação 
especial com coleta de assinaturas e posteriormente deverá apresentar o documento 
original na COROD.
Parágrafo 5: Não será permitido o ingresso à sala de provas aos candidatos que se 
apresentarem após o fechamento do portão, sendo o portão fechado às 8 horas e 30 
minutos. (Horário de Brasília).
Parágrafo 6: A prova será realizada em um único dia, não havendo segunda 
chamada, seja qual for o motivo alegado para justifi car a ausência do candidato. O 
não comparecimento importará em eliminação do concurso.
Parágrafo 7: As provas terão duração de três horas, só podendo o candidato retirar-
se da sala uma hora após o início da prova.
Parágrafo 8: Não será permitida nenhuma espécie de consulta a livros, revistas, 
folhetos, anotações, etc., nem tampouco o uso de telefone celular, transmissor/
receptor com penalidade de desclassifi cação do processo seletivo.
Parágrafo 9: Não será permitido ao candidato levar a prova no término da mesma, 
esta deverá ser devolvida ao fi scal juntamente com a folha de resposta.
Parágrafo 10: O candidato poderá fazer uma cópia das alternativas assinaladas na 
prova, cujo impresso será disponibilizado pela COROD.
Parágrafo 11: O candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfi ca 
azul ou preta, lápis e borracha, documento de identifi cação com foto recente e o 
protocolo de inscrição.
Parágrafo 12: Não serão computadas questões não assinaladas, questões que tenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, mesmo que legível, pois a correção é 

realizada eletronicamente.
Parágrafo 13: Os candidatos que obtiverem pontuação menor que 40% do total da 
prova da 1ª fase ou não comparecerem na segunda fase, estarão automaticamente 
desclassifi cados.

Artigo 7: Segunda fase na Área Odontológica
A segunda fase constará de análise dos títulos.  
Parágrafo 1: No ato da inscrição todos os candidatos deverão preencher a fi cha 
currículo on line, que fará parte da 2ª fase da avaliação, porém esta fi cha somente 
será utilizada no caso do candidato ter sido classifi cado para a segunda fase.
Parágrafo 2: A análise de currículo destina-se a complementar a avaliação do 
candidato e a classifi cá-lo.
Parágrafo 3: Na análise de currículo, serão considerados títulos, cursos e a experiência de 
trabalho diretamente relacionados com a área de cirurgia buco-maxilo-facial.
Parágrafo 4: O currículo será atribuído até 200 pontos, os quais serão considerados, 
exclusivamente, para efeito de classifi cação.
Parágrafo 5: Para a atribuição de pontos relativos ao currículo serão adotados os seguintes 
critérios:
- Pós-graduação; “stritu sensu”: máximo 80 pontos, sendo: pós-doutorado, 80 pontos; 
doutorado, 60 pontos; mestrado, 40 pontos.
- Pós-graduação “Latu sensu”, máximo de 30 pontos: especialização em CTBMF, 20 
pontos; especialização em periodontia, 10 pontos; especialização em ortodontia, 10 pontos; 
especialização em implantodontia, 10 pontos e especialização estomatologia, 10 pontos.
- Estágios e aperfeiçoamentos, máximo de 20 pontos: 10 pontos para cada um, com carga 
horária mínima de 320h.
- Cursos na área de CTBMF, máximo de 10 pontos, 1 ponto cada um, com carga horária 
mínima de 16h.
- Estágio extracurricular, máximo de 8 pontos, em CTBMF com carga horária mínima de 
40h, 2 ponto cada.
- Monitorias, 2 ponto por monitoria, máximo de 4 pontos.
- Artigos científi cos publicados em periódicos indexados na área odontológica, 
máximo de 28 pontos: em revista internacional indexada e em outro idioma, 4 pontos; 
em revista nacional indexada, 2 pontos.
- Trabalhos apresentados em congressos, máximo 20 pontos: comunicação oral, 2 pontos; 
apresentação em painéis, 1 ponto.
Observação: As informações acima prestadas são defi nitivas e inalteráveis, sob qualquer 
título, portanto, atenção no seu preenchimento, pois essas informações serão confi rmadas, 
através de averiguação dos documentos originais comprobatórios, pela Banca Examinadora 
do Curriculum, que estará realizando a verifi cação no dia da matrícula, conforme artigo 
13 do edital.
Parágrafo 7: No caso de discrepância ou falta de veracidade das informações prestadas, 
ou apresentação de atividades científi cas, publicações e cursos fora das especifi cações 
do parágrafo 6, o candidato será automaticamente desclassifi cado do concurso, não 
cabendo recurso nem recolocação.

CAPÍTULO III – DO RESULTADO FINAL
Artigo 8: Das somas das notas da 1ª fase e da 2ª fase, será processada a 
classifi cação fi nal dos candidatos, a qual será em ordem decrescente em listas de 
classifi cação.

Artigo 9: Em caso de igualdade de nota fi nal, terá preferência, sucessivamente, o 
candidato que tiver maior número de fi lhos e o que for mais velho, considerando 
dia, mês e ano do nascimento. Permanecendo o empate, será feito sorteio, realizado 
pela Comissão Organizadora do Concurso, que se dará no dia 13/01/2009 às 15h 
na COROD.
Parágrafo 1: O candidato que informar que têm fi lhos deverá comprovar tal 
informação com a apresentação de certidão de nascimento no ato da matrícula.

Artigo 10: O resultado fi nal será divulgado na Internet no site www.hmmg.sp.gov.
br no dia 14/01/2009  a partir das 15h, com a classifi cação.

Artigo 11: O resultado não será divulgado por telefone, fax, telex, carta ou 
telegrama, em hipótese alguma.

CAPÍTULO IV – DAS MATRÍCULAS
Artigo 12: Os candidatos classifi cados conforme limite de vagas, estabelecido 
no quadro I, deverão efetuar as matrículas nos dias 19/01/2009 e 20/01/2009, no 
horário das 9h às 12h e das 13h às 16h. Munidos da documentação exigida na Sala 
da CORESA do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, situada na Avenida Prefeito 
Faria Lima, 340 Pq. Itália.

Artigo 13: No ato da matrícula os aprovados deverão apresentar:
-documentos originais comprobatórios das informações prestadas no ato da inscrição, 
inclusive os documentos que comprovem os dados do curriculum on-line;
-documentos comprobatórios do pré-requisito, quando necessário;
-duas fotos 3X4;
-1cópia da cédula de identidade;
-1cópia do diploma ou declaração de conclusão na área odontológica;
-1cópia do CPF;
-cópia da cédula do CRO-SP ou o respectivo protocolo, quando for o caso;
-cópia do carnê de contribuição de autônomo do INSS;
-01 cópia do currículo devidamente encadernado, que permanecerá arquivado na 
secretaria da COROD até a conclusão da residência; 
-procuração com fi rma reconhecida, quando for o caso.
Parágrafo 1: O candidato Brasileiro com curso no exterior deverá apresentar 
diploma revalidado por Universidade Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, 
também deverá apresentar visto permanente e profi ciência da língua portuguesa, 
comprovada por instituição ofi cial. Caso o candidato venha a ser aprovado. Sua 
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matrícula estará condicionada à apresentação de todos os documentos exigidos 
no artigo n° 13 deste edital.

Artigo 14: No ato da matrícula o candidato deverá agendar exame médico 
admissional, que deverá ser realizado na UST (Unidade de Saúde do 
Trabalhador) do H.M.M.G. até o dia 31/01/2008, fi cando o candidato responsável 
em apresentar o laudo fi nal elaborado na UST, na COROD.
Parágrafo único: O candidato será automaticamente desclassifi cado caso o exame 
admissional conclua por sua inaptidão ou impossibilidade para o exercício da 
função de cirurgião dentista residente na especialidade escolhida.

Artigo 15: Na hipótese de restarem vagas na especialidade de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, no dia 21/01/2009, a COROD fará novas 
convocações, via página do Hospital (www.hmmg.sp.gov.br), via e-mail do 
candidato, para o preenchimento das mesmas, seguindo a ordem de classifi cação 
dos candidatos. A partir da chamada destas vagas remanescentes, o candidato 
que não efetuar sua matrícula no prazo de 72 horas, contando-se apenas os dias 
úteis, será considerado desistente.

Parágrafo 1:  Na hipótese de restarem vagas remanescentes haverá chamadas 
diárias , via e-mail e  página do hospital ( www.hmmg.sp.gov.br ) até o dia 
31/03/2009.

CAPÍTULO V: DA RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA
Artigo 16: A residência odontológica do HMMG é regida de acordo com as 
normas do Conselho Federal de Odontologia e do Regimento Interno de Residência 
Odontológica do HMMG, cujos dispositivos o candidato matriculado deve 
comprometer-se a acatar e cumprir.
Artigo 17: Aos dentistas residentes é assegurada bolsa de estudos e auxílio moradia 
no valor bruto de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem Reais), observado o disposto na Lei 
Municipal n. 12018/2004, do Município de Campinas.
Artigo 18: Será exigida a apresentação de trabalho de conclusão de curso, a 
ser determinado pelo coordenador do Programa de Residência, para todos os 
dentistas residentes da Instituição, que deverá ser apresentada na conclusão 
do Programa. 

CAPÍTULO VI: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 19: Será excluído do processo seletivo o candidato que:
fi zer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. A inexatidão de 
informações dos documentos, ou não comprovação dos mesmos, ainda que 
verifi cados posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo, anulando-se 
todos os atos decorrentes de sua inscrição;
for surpreendido, durante a realização da prova escrita, em comunicação com outro 
candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer forma;
for apanhado em fl agrante utilizando-se de materiais não permitidos ou utilizando-
se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova;
desrespeitar o responsável pela aplicação das provas, membro da Comissão 
Organizadora, Banca examinadora ou funcionário do HMMG;
for responsável por falsa identifi cação pessoal.

Artigo 20: As provas serão destruídas, decorridos três meses de sua aplicação.

Artigo 21: Somente serão convocados candidatos para o preenchimento de 
vagas ocorridas pela desistência de outros até o dia 31/03/2009, conforme 
determinação do MEC.

Artigo 22: Do resultado fi nal caberá recurso, no prazo de 48h da divulgação da 
lista fi nal de classifi cação e da lista de inscrições deferidas e indeferidas. O recurso 
deverá ser endereçado à CORESA, devendo ser julgado pela Comissão Organizadora 
no prazo de 72h, sendo publicado seu julgamento no Diário Ofi cial do Município 
de Campinas.

Artigo 23: Para os efeitos do item anterior fi ca facultado ao candidato obter vistas 
ao cartão de resposta corrigido, mediante solicitação por escrito diretamente à 
COROD.

Artigo 24: Os candidatos matriculados deverão comparecer às 19h do dia 30 
de janeiro de 2009, para participarem do programa de integração, em local a ser 
divulgado no ato da matrícula.

Artigo 25: A residência será assumida às 7h do dia 02 de fevereiro de 2009.

Artigo 26: Será considerado desistente o candidato que não comparecer neste dia, 
quando então será convocado o candidato subseqüente. 
Parágrafo 1: As desistências deverão ser realizadas através de documentação 
devidamente assinada, de próprio punho do residente, que poderá ser entregue na 
secretaria da COROD ou ser transmitida através de fax.

Artigo 27: Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de 
Residências em Saúde (CORESA) do HMMG e a Comissão de Residência 
Odontológica (COROD), ambas do HMMG, quando for o caso.

ANEXO 1 – PROGRAMA DA PROVA TEÓRICA PARA RESIDÊNCIA 
ODONTOLÓGICA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-

FACIAL
PROGRAMA:
1- Elementos de fi siopatologia geral
             2- Homeostasia e metabolismo
             3- Reparação tecidual
             4- Bases morfológicas crânio-faciais
             5- Crescimento e desenvolvimento crânio-facial
             6- Fisiopatologia do sistema estomatognático
             7- Promoção de saúde
             8- Semiologia aplicada
             9- Diagnóstico por imagens
           10- Terapêuticas medicamentosas
           11- Bases farmacológicas e clínicas das anestesias
           12- Ergonomia e instrumentação cirúrgica
           13- Princípios da cirurgia
           14- Pré, trans e pós-operatório
           15- Técnica cirúrgica buco-maxilo-facial
           16- Urgências bucais
           17- Infecções bucais e da região de cabeça e pescoço
           18- Exodontias
           19- Apicectomias
           20- Retenção dental
           21- Cirurgia pré-protética
           22- Reimplante dental
           23- Transplante dental
           24- Tracionamento Dental
           25- Traumatologia buco-maxilo-facial
           26- Estomatologia
           27- Desordens têmporo-mandibulares e dores mio-faciais
           28- Deformidades dento-faciais: cirurgia corretiva, reconstrutiva e reparadora
           29- Bio-materiais e implantologia
           30- Enxertos de tecidos  
           31- Primeiros Socorros
           32- Bioética

Comissão de Residência Odontológica
DR. PÉRICLES MENDONÇA DIAS DA MOTTA
Presidente Da Comissão De Residência Médica Do HMMG

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA 
RESIDÊNCIA MÉDICA  2009

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, de Campinas, situado na Avenida Prefeito Faria Lima, 340 Pq. Itália, Campinas, Estado de São Paulo, telefone: (19) 3772-5745 
(COREME) torna público que realizará processo de seleção para preenchimento de vagas para residência médica na instituição, de acordo com o presente edital, cuja síntese 
será publicada no Diário Ofi cial do Município. O processo seletivo reger-se-á pelas instruções contidas neste edital.

VAGAS E PRÉ-REQUISITOS DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2009
(RESOLUÇÃO CNRM 04/2003 E CFM 1666/03)

ESPECIALIDADES – ÁREA DE ATUAÇÃO VAGAS CREDENCIADAS
CNRM

VAGAS
OFERECIDAS
2008

PRÉ-REQUISITOS DURAÇÃO

CLÍNICA MÉDICA
PARECER 26/96 TA. N° 03 PROCESSO 1162796-34 APROVADO EM 02/10/2003
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO 

06 R1 E 06 R2 06 VAGAS(1) FORMADO EM MEDICINA 02 ANOS

MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
PARECER 226/06 PROCESSO 23000.004488/2006-43 APROVADO EM 13/09/2006
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: CREDENCIADO

04 R1 E 04 R2 04 VAGAS FORMADO EM MEDICINA 02 ANOS

CIRURGIA GERAL
PARECER 26/96 TA. N° 03 PROCESSO 1162796-34 APROVADO EM 02/10/2003
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

08 R1 E 08 R2 07 VAGAS FORMADO EM MEDICINA 02 ANOS

NEUROCIRURGIA
PARECER 226/06  PROCESSO 23000.004488/2006-43 APROVADO EM 13/09/2006
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

02 R1, 02 R2, 02 R3, 02 R4 E 
02 R5

02 VAGAS FORMADO EM MEDICINA 05 ANOS

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PARECER 39/98 TA N° 02 PROCESSO 11627/96-34 APROVADO EM 02/10/2003
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: CREDENCIADO

04 R1, 04 R2 E 04 R3 04 VAGAS (2) FORMADO EM MEDICINA 03 ANOS

PEDIATRIA  
PARECER 39/98 TA 03 PROCESSO 11627/96-34 APROVADO EM 18/03/2004
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: CREDENCIADO

06 R1 E 06 R2 06 VAGAS FORMADO EM MEDICINA 02 ANOS
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CIRURGIA VASCULAR
PARECER 26/96 TA N° 03 PROCESSO 11627/96-34 APROVADO EM 02/10/2003
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: CREDENCIADO

01 R1 E 01 R2 01 VAGA 2 ANOS DE CIRURGIA GERAL RECONHECIDO 
PELO MEC
(RESOLUÇÃO CNRM 04/2003 E CFM 1666/03)

02 ANOS

CIRURGIA PLÁSTICA
PARECER 26/96 TA N° 03 PROCESSO 16627/96-34 APROVADO EM 02/10/2003
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

02 R1, 02 R2 E 02 R3 02 VAGAS 2 ANOS DE CIRURGIA GERAL RECONHECIDO 
PELO MEC
(RESOLUÇÃO CNRM 04/2003 E CFM 1666/03)

03 ANOS

UROLOGIA 
PARECER 26/96 TA N° 03 PROCESSO 11627/96-34 APROVADO EM 02/10/2003
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

02 R1, 02 R2 E 02 R3 02 VAGAS 2 ANOS DE CIRURGIA GERAL RECONHECIDO 
PELO MEC
(RESOLUÇÃO CNRM 04/2003 E CFM 1666/03)

03 ANOS

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
PARECER 228/06 PROCESSO 23000.000791/2006-77 APROVADO EM 13/09/2006
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO

01 R1 E 01 R2 01 VAGA 02 ANOS DE CIRURGIA GERAL RECONHECIDO 
PELO MEC
(RESOLUÇÃO CNRM 04/2003 E CFM 1666/03)

02 ANOS

CIRURGIA GERAL - CIRURGIA DO TRAUMA (ÁREA DE ATUAÇÃO)
PARECER 26/96  TA. N° 03 PROCESSO 11627/96-34 APROVADO EM 02/10/2003
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

01 R3 01 VAGA 02 ANOS DE CIRURGIA GERAL RECONHECIDO 
PELO MEC
(RESOLUÇÃO CNRM 04/2003 E CFM 1666/03)

01 ANO

VAGAS RESERVADAS PARA O SERVIÇO MILITAR. VERIFICAR ARTIGO 
N° 17 DO EDITAL.

(1) 01 vaga na especialidade de Clinica Médica  reservada para o Serviço Militar;
(2) 03 vagas na especialidade de Ortopedia e Traumatologia reservada para o Serviço 
Militar

OBSERVAÇÃO:
AS VAGAS OFERECIDAS CORRESPONDEM AO NÚMERO TOTAL DE 

BOLSAS PARA RESIDÊNCIA DE 1° ANO EM 2009
NORMAS PARA O CONCURSO DE ADMISSÃO AO 1° ANO DE RESIDÊNCIA 
MÉDICA HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI” – 2009

CAPÍTULO I – DAS INSCRIÇÕES
Artigo 1: Ao concurso de admissão à Residência Médica do Hospital Municipal 
“Dr. Mário Gatti”, serão aceitas inscrições de médicos, ou formandos em 
Medicina das escolas ofi ciais ou reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC 
e também do candidato Brasileiro com curso no exterior que deverá apresentar 
diploma revalidado por Universidade Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, 
também deverá apresentar visto permanente e profi ciência da língua portuguesa, 
comprovada por instituição ofi cial, de acordo com a resolução CFM n° 1831/2008 
e 1832/2008, que dispõe sobre o exercício profi ssional e os programas de pós 
graduação no Brasil do médico estrangeiro e do médico brasileiro formado por 
faculdade estrangeira.

Artigo 2: O concurso de admissão do 1° ano de Residência Médica neste Hospital 
estará aberto para o preenchimento de vagas nos programas apresentados no 
Quadro de Vagas do item I deste edital.

Artigo 3: As inscrições fi carão abertas no período de 01 de Novembro de 2008 
a 28 de Novembro de 2008, até às 16 horas (horário de Brasília) do último dia 
de inscrição, exclusivamente através do site www.hmmg.sp.gov.br. As normas do 
concurso fi carão disponíveis no site até o encerramento do processo.
 É obrigatório o preenchimento das informações contidas na fi cha de inscrição e 
do currículo on-line, conforme relacionadas abaixo, bem como a realização do 
recolhimento da taxa de inscrição, no prazo estipulado acima.
Data de nascimento;
Número de RG, órgão emissor, estado da federação, data de expedição;
Número do CPF próprio;
Número de inscrição no Conselho Regional de Medicina;
Nome completo da mãe;
Nome, cidade, Estado da instituição de ensino na qual o candidato se graduou ou 
cursa o último período do curso médico;
Nome da instituição onde o candidato completou a residência médica, bem 
como cursou o último ano do programa de residência médica do pré-requisito 
reconhecida pela CNRM/MEC;
Ano de conclusão do curso;
Endereço completo (Cidade, Estado, CEP);
Telefones para contato;
Endereço eletrônico.
Número de fi lhos

Parágrafo 1: O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.hmmg.
sp.gov.br durante o período das inscrições e efetuar sua inscrição conforme 
os procedimentos estabelecidos abaixo, pois a inscrição implica, desde logo, o 
conhecimento e tácita aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas 
neste edital, não podendo, portanto, o candidato, alegar desconhecimento das 
mesmas.
Ler e aceitar o “EDITAL 2009”;
Preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet
Realizar o pagamento da taxa de inscrição.
Parágrafo 2: Os documentos comprobatórios dos requisitos presentes neste edital 
deverão ser entregues, pelos candidatos classifi cados para a 2ª fase, no dia 19 ou 
20/01/2009, em local e horário a ser divulgado no dia da aplicação da prova da 
1ª fase.
 Parágrafo 3: Efetuar o pagamento da inscrição no valor de R$ 230,00 (duzentos 
e trinta reais), através de depósito identifi cado pelo número do comprovante de 
inscrição, que deverá ser realizado, exclusivamente em dinheiro, diretamente no 
caixa de qualquer agência do Banco do Brasil. Crédito a favor de Hospital Mario 
Gatti, Agência 4203-X, conta corrente 73.020-3, sendo vedado o depósito por 
envelope em caixa eletrônico, DOC, ordem de pagamento, transferência bancária 

ou pagamento em caixa eletrônico. 
 A inexatidão do preenchimento do depósito identifi cado com o número da 
inscrição do candidato eliminará o candidato.
Parágrafo 4: As inscrições somente serão confi rmadas após a comprovação do 
pagamento do valor da inscrição. As solicitações de inscrição cujos pagamentos 
forem efetuados após às 16:00h do dia 28 de Novembro de 2008, não serão aceitas 
ou deferidas.
Parágrafo 5: Não serão aceitos pedidos de devolução da importância paga, em 
hipótese alguma.
Parágrafo 6: Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da 
inscrição, seja qual for o motivo alegado.
Parágrafo 7: Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto 
preenchimento do Formulário da Inscrição e do currículo on-line. O candidato 
indicará o programa de sua opção, sendo esta defi nitiva e inalterável, sob qualquer 
título, depois de concretizada a inscrição. Portanto, atenção no preenchimento, 
inclusive nos dados do currículo on-line.
Parágrafo 8: O candidato não deverá enviar cópia do documento de identidade, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade as informações dos dados cadastrais no 
ato de inscrição, sob as penas da lei.
Parágrafo 9: O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti não se responsabilizará 
por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.
Parágrafo 10: O descumprimento das instruções acima implicará na não efetivação 
da inscrição.
Parágrafo 11: NÃO SERÃO ACEITAS AS INSCRIÇÕES:
Quando o formulário estiver incompleto e/ou faltar o pagamento da inscrição, 
ou formas de inscrições que não estejam especifi cadas neste Edital, tais como 
via postal, fax, condicionais e/ou extemporâneas, quando o pagamento for feito 
por DOC, ordem de pagamento, transferência bancária, pagamento em caixa 
eletrônico, ou deposito em conta corrente sem identifi cação do número da 
inscrição. 
Parágrafo 12: Verifi cado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não 
atenda a todos os requisitos fi xados, ela será cancelada.
Parágrafo 13: A lista das inscrições deferidas e indeferidas será publicada no 
Diário Ofi cial do Município de Campinas bem como no site do hospital, www.
hmmg.sp.gov.br, no dia 10/12/2008, cabendo recurso no prazo de 48 horas em 
caso de indeferimento, devendo o mesmo ser encaminhado à COREME, para 
avaliação da comissão organizadora do concurso.

Artigo 4: As inscrições só poderão ser feitas pela internet.

CAPÍTULO II – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Artigo 5: O processo seletivo para os programas da área médica será composto 
de duas fases.
Parágrafo 1: A pontuação da primeira fase terá peso 9 e a segunda fase peso 1, de 
acordo com as normas determinadas pela COREME, respeitando as Resoluções 
estabelecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica/MEC, fi cando 
habilitados para a 2ª fase, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior ao 
número equivalente à proporção de 4 (quatro) candidatos por vaga disponível; em 
caso de empate, todos os candidatos enquadrados neste limite estarão habilitados 
para a segunda fase. Os candidatos que obtiverem pontuação menor que 40% do 
total da prova da 1ª fase estarão automaticamente desclassifi cados.
Parágrafo 2: Os candidatos que obtiverem nota maior ou igual à 40% da primeira 
fase e que não foram habilitados para a 2ª fase,  serão inseridos na lista de 
candidatos excedentes e poderão ser convocados para a verifi cação do curriculum 
no caso de, após, serem chamados todos os candidatos habilitados ainda restarem 
vagas na especialidade.

Artigo 6: Primeira Fase Área Médica
Para os programas de acesso direto, ou seja, especialidades de Pediatria, 
Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, Neurocirurgia, Medicina da Família 
e Comunidade e Clínica Médica, 100 questões de múltipla escolha, distribuídas 
entre as áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Geral, Clínica 
Médica, Psiquiatria e Medicina Preventiva e Social.
Para os programas que exigem pré-requisito, ou seja, para as especialidades de 
Urologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica e 
Cirurgia do Trauma, 50 questões de múltipla escolha da área básica de cirurgia 
geral.
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Parágrafo 1: A prova da 1ª fase será realizada no dia 11 de janeiro de 2009, 
domingo, com início às 8h30min (Horário de Brasília), no Colégio Liceu 
Salesiano de Campinas, situado na Rua: Baronesa Geraldo de Resende, 330 
Bairro Guanabara, Campinas – SP. Pontos de referência: esquina com Avenida 
Barão de Itapura, próximo à  Lagoa do Taquaral e balão do Kennedy. 
Parágrafo 2: O candidato deverá apresentar-se no local de prova às 8h (horário 
local), para que tome conhecimento da sala em que fará a prova.
Os portões serão fechados às 8h30min, não sendo permitida a entrada de 
candidato após este horário.
Atenção para o horário do fechamento dos portões que ocorrerá às 8h30min (Horário 
de Brasília).
Parágrafo 3: O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que 
apresentar documento original hábil de identidade com foto recente, em perfeitas 
condições, de forma a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato e comprovante 
de inscrição no presente processo seletivo, não sendo, portanto, permitido o 
ingresso na sala com qualquer outro documento sem foto. Caso o candidato esteja 
impossibilitado de apresentar no dia da prova documento original de identidade, 
por motivo de roubo ou furto, deverá apresentar o registro de ocorrência policial 
expedido há menos de 15 dias, sendo submetido à identifi cação especial com 
coleta de assinaturas e posteriormente deverá apresentar o documento original 
na COREME.
Parágrafo 4: Não será permitido o ingresso à sala de provas aos candidatos que se 
apresentarem após o fechamento do portão, sendo o portão fechado às 8 horas e 30 
minutos. (Horário de Brasília).
Parágrafo 5: A prova será realizada em um único dia, não havendo segunda 
chamada, seja qual for o motivo alegado para justifi car a ausência do candidato. 
O não comparecimento importará em eliminação do concurso.
Parágrafo 6: As provas terão duração de três horas para as especialidades de R1 e 
de duas horas e 30 minutos para as especialidades de R3, só podendo o candidato 
retirar-se da sala uma hora após o início da prova.
Parágrafo 7: Não será permitida nenhuma espécie de consulta a livros, revistas, 
folhetos, anotações, etc., nem tampouco o uso de telefone celular, transmissor/
receptor com penalidade de desclassifi cação do processo seletivo.
Parágrafo 8: Não será permitido ao candidato levar a prova no término da mesma. 
O caderno de questões deverá ser devolvido ao fi scal juntamente com a folha de 
resposta.
Parágrafo 9: O candidato poderá fazer uma cópia das alternativas assinaladas 
na prova, cujo impresso será disponibilizado pela COREME. O gabarito com as 
alternativas corretas será divulgado no dia 12/01/2009 a partir das 10h na página 
www.hmmg.sp.gov.br.
Parágrafo 10: O candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfi ca 
azul ou preta, lápis e borracha, documento de identifi cação com foto recente e o 
protocolo de inscrição.
Parágrafo 11: Não serão computadas questões não assinaladas, questões que 
tenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, mesmo que legível, pois a 
correção é realizada eletronicamente.
Parágrafo 12: Os candidatos que obtiverem pontuação menor que 40% do total 
da prova da 1ª fase, ou não comparecerem na segunda fase (verifi cação de 
curriculum) estarão automaticamente desclassifi cados.

Artigo 7: O resultado da 1ª fase será divulgado no dia 15/01/2009 após às 10 horas 
pelo  número de inscrição na página www.hmmg.sp.gov.br.

Artigo 8: Segunda Fase na Área Médica
Parágrafo 1: No ato da inscrição todos os candidatos deverão preencher a fi cha 
currículo on line, que fará parte da 2ª fase da avaliação, porém esta fi cha somente 
será utilizada no caso do candidato ter sido classifi cado para a segunda fase.
Na segunda fase será feita averiguação do curriculum, que consistirá na 
comparação entre os dados relacionados no curriculum preenchido pelo 
candidato, no ato da inscrição, com os documentos originais comprobatórios, 
Caso haja divergência entre informações e documentos fornecidos pelo candidato, 
a pontuação do curriculum será corrigida.
Parágrafo 2: A avaliação fi nal o currículo terá peso 1 (um). A análise do currículo 
obedecerá aos critérios abaixo:
Curso de Graduação:
1- Internato - tempo de duração (cada semestre de internato = 2,5 pontos) perfazendo 
o máximo de 10 pontos.
2- Monitoria na área Médica – mínimo 1 semestre (2 pontos por monitoria) perfazendo 
o máximo de 16 pontos.
Atividades científi cas, publicações e cursos extracurriculares:
1- Artigos científi cos publicados em periódicos da área médica (4 pontos por publicação 
como autor e 2 pontos como co-autor) perfazendo o máximo de 26 pontos.
Não serão aceitos artigos científi cos publicados em Anais de Congresso ou outros 
tipos de publicações que não sejam da área médica.
2-Comunicação em congressos na área médica - temas livres, pôsteres, etc. (2 pontos 
por comunicação) perfazendo o máximo 15 pontos.
3-Freqüência a cursos de extensão, jornadas, simpósios, etc. na área médica.
1-10 = 05 pontos / 11-15 = 07 pontos / 16-20 = 09 pontos / acima de 20 = 13 pontos
4-Freqüência a cursos de aperfeiçoamento ou especialização na área médica com carga 
horária mínima de 100 horas (5 pontos por curso) perfazendo o máximo de 10 pontos. 
Ligas: de trauma, pediatria, hipertensão, GO, etc, não serão consideradas como cursos 
de aperfeiçoamento nem de especialização.
5- Organização de congressos e cursos na área médica (1 ponto por atividade) 

perfazendo o máximo de 10 pontos.
Observação: As informações acima prestadas são defi nitivas e inalteráveis, sob 
qualquer título, portanto, atenção no seu preenchimento, pois essas informações serão 
confi rmadas, através de averiguação dos documentos originais comprobatórios, pela 
Banca Examinadora do Curriculum, que estará realizando a verifi cação no dia 19 ou 
20/01/2009 (de acordo com escala horária a ser divulgada no dia da aplicação da 1ª 
fase).

CAPÍTULO III – DO RESULTADO FINAL
Artigo 9: Das somas das notas da 1ª fase e da 2ª fase, será processada a classifi cação 
fi nal dos candidatos, a qual será em ordem decrescente em listas de classifi cação 
por especialidade e função (R1/R3).

Artigo 10: Em caso de igualdade de nota fi nal, terá preferência, sucessivamente, 
o candidato que tiver maior nota na prova da primeira fase, se persistir o empate 
o que obtiver maior pontuação no item monitoria da área médica, se persistir 
empate terá preferência ao que for mais velho, considerando dia, mês e ano do 
nascimento.

Artigo 11: O resultado fi nal será divulgado na Internet no site www.hmmg.sp.gov.
br no dia 21/01/2009 a partir das 15h, por ordem do número de inscrição.

Artigo 12: O resultado não será divulgado por telefone, fax, telex, carta ou 
telegrama, em hipótese alguma.

CAPÍTULO IV – DAS MATRÍCULAS
Artigo 13: Os candidatos classifi cados conforme limite de vagas, estabelecido no 
quadro I, deverão efetuar as matrículas nos dias 26/01/2009 ou 27/01/2009, no 
horário das 9h às 12h e das 13h às 16h. Munidos da documentação exigida na 
Sala da COREME do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti,  situada na Avenida 
Prefeito Faria Lima, 340, Parque Itália, 1°andar.

Artigo 14: No ato da matrícula os aprovados deverão apresentar:
-documentos originais comprobatórios das informações prestadas no ato da 
inscrição;
-documento comprobatório do pré-requisito, quando necessário;
-duas fotos 3X4
-1 cópia da cédula de identidade
-1 cópia do diploma ou declaração de conclusão na área médica 
-1 cópia do CIC
-cópia da cédula do CRM-SP ou o respectivo protocolo, quando for o caso.
-cópia do carnê de contribuição de autônomo do INSS
-1 cópia do currículo devidamente encadernado, que permanecerá arquivado na 
secretaria da COREME até a conclusão da residência; 
-documentos originais do currículo,
-procuração com fi rma reconhecida, quando for o caso.
Parágrafo 1: O candidato Brasileiro com curso no exterior deverá apresentar 
diploma revalidado por Universidade Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, 
também deverá apresentar visto permanente e profi ciência da língua 
portuguesa, comprovada por instituição ofi cial, de acordo com a resolução 
CFM n° 1831/2008 e 1832/2008, e registro no CRM. Caso o candidato venha 
a ser aprovado, sua matrícula estará condicionada à apresentação de todos os 
documentos exigidos no artigo n° 14 deste edital.

Artigo 15: No ato da matrícula o candidato deverá agendar exame médico 
admissional, que deverá ser realizado na UST (Unidade de Saúde do 
Trabalhador) do H.M.M.G. até o dia 30.01.2009, fi cando o candidato 
responsável em apresentar o laudo fi nal elaborado na UST, na COREME.

Artigo 16: Na hipótese de restarem vagas nas diferentes especialidades, no dia 
28/01/2009, a COREME fará novas convocações, via página do Hospital (www.
hmmg.sp.gov.br), para o preenchimento das mesmas, seguindo a ordem de 
classifi cação dos candidatos. A partir da chamada destas vagas remanescentes, 
o candidato que não efetuar sua matrícula no prazo de 48 horas, contando-se 
apenas os dias úteis, será considerado desistente.
Parágrafo1: Na hipótese de restarem vagas remanescentes haverá chamadas 
diárias, via página do hospital (www.hmmg.sp.gov.br ) até o dia 31/03/2009.
Parágrafo 2: No caso de, após serem chamados todos os candidatos habilitados, 
conforme artigo 5 , § 1 e ainda assim houver vagas remanescentes em alguma 
especialidade, a COREME poderá chamar para averiguação de curriculum 
os 10 próximos candidatos da lista excedente da especialidade e habilitá-los 
para preenchimento dessas vagas remanescentes. No caso de restarem vagas 
na especialidade após a chamada destes candidatos, a CORME poderá fazer 
a chamada de outros grupos de 10 candidatos da especialidade até o término 
da lista de excedentes. A chamada deverá ser realizada por número de inscrição 
através da página www.hmmg.sp.gov.br até o dia 31/03/2009.

Artigo 17: O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti respeitará a Resolução CNRM 
n° 11/2004 de 15.09.2004, referente ao serviço militar. Existe 01 vaga reservada 
para o Serviço Militar para o ano de 2009 na especialidade de Clinica Médica e 3 
vagas para a especialidade de Ortopedia.
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Artigo 18: Os candidatos aprovados e impossibilitados de cumprir o programa 
devido ao Serviço Militar deverão realizar a matrícula no prazo combinado, 
devendo comunicar o fato à COREME, apresentando os documentos 
comprobatórios da convocação para que sua vaga seja reservada para o ano 
seguinte, e em 2010, revalidar sua matrícula no prazo estipulado.

CAPÍTULO V: DA RESIDÊNCIA MÉDICA
Artigo 19: A residência médica do HMMG é regida de acordo com as normas da 
Comissão Nacional de Residência Médica e do Regimento Interno de Residência 
Médica do HMMG, cujos dispositivos o candidato matriculado deve comprometer-
se a acatar e cumprir.

Artigo 20: Aos médicos residentes matriculados é assegurada bolsa de estudos, de acordo 
com o valor mínimo estipulado pela Lei Federal nº 11.381 de 01/12/2006, bem como 
auxílio moradia, perfazendo o valor bruto de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem Reais).

CAPÍTULO VI: DOS RECURSOS
Artigo 21: Conforme Resolução CNRM n°12/2004 será assegurado aos candidatos 
o direito a recurso em relação: à publicação do edital ou avisos pertinentes ao processo 
seletivo, inscrições indeferidas, divulgação do gabarito e ao resultado fi nal dos 
aprovados. 

Artigo 22: Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 48h subseqüente à 
realização/divulgação de cada etapa do concurso de residência médica.

Artigo 23: Para os efeitos do item anterior fi ca facultado ao candidato obter vistas de 
sua prova corrigida, mediante solicitação por escrito diretamente à COREME.

Artigo 24: Os recursos deverão ser entregues em papel na COREME do Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti, situada na Avenida Prefeito Faria Lima, 340 Parque Itália, no 
horário das 9h às 12h e das 13h às 16h, devendo ser julgado pela Comissão Organizadora 
no prazo de 48h. As decisões dos recursos serão divulgadas pelo site www.hmmg.sp.gov.
br e apenas quanto aos pedidos que forem deferidos.

Artigo 25: Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do 
prazo. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telex, correios, telegrama ou 
outro meio que não esteja especifi cado neste edital.
Artigo 26: A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões.

CAPÍTULO VII:  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 26: Será excluído do processo seletivo o candidato que:
Apresentar-se após o horário estabelecido nas 2 fases do processo seletivo;
Não comparecer a qualquer fase do processo seletivo, seja qual for o motivo alegado;
Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. A inexatidão de 
informações dos documentos, ou não comprovação dos mesmos, ainda que verifi cados 
posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo, anulando-se todos os atos 
decorrentes de sua inscrição;
For surpreendido, durante a realização da prova escrita, em comunicação com outro 
candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer forma;
For apanhado em fl agrante utilizando-se de materiais não permitidos ou utilizando-se 
de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova;
Desrespeitar o responsável pela aplicação das provas, membro da Comissão 
Organizadora, Banca examinadora ou funcionário do HMMG; ou perturbar a ordem 
dos trabalhos com comportamento indevido;
For responsável por falsa identifi cação pessoal.

Artigo 27: A organização do processo seletivo não se responsabiliza por perdas de 
documentos ou objetos pessoais ocorridas nos locais de realização das provas.

Artigo 28:  As provas serão destruídas decorridos três meses de sua aplicação.

Artigo 29: Somente serão convocados candidatos para o preenchimento de vagas 
ocorridas pela desistência de outros até o dia 31/03/2009, conforme determinação 
da Comissão Nacional de Residência Médica/MEC.

Artigo 30: A residência será assumida às 7h do dia 02 de fevereiro de 2009, em local 
a ser divulgado no dia da matrícula.

Artigo 31: Será considerado desistente o candidato que não comparecer no dia 02 de 
Fevereiro de 2009, quando então será convocado, no próximo dia útil, o candidato 
subseqüente.

Artigo 32: As desistências das vagas de residência médica deverão ser solicitadas 
pelo candidato por documento feito de próprio punho, assinado e entregue na 
secretaria da COREME ou enviada via fax, quando então será convocado o candidato 
subseqüente.

Artigo 33: Todas as informações referentes às inscrições deferidas e indeferidas, 
gabarito, resultado da primeira fase, resultado fi nal, recursos e chamadas de 
candidatos para matrícula, somente serão disponibilizados pelo site página www.
hmmg.sp.gov.br, sendo responsabilidade exclusiva do candidato, acessá-las e 
acompanhar todas as fases do processo seletivo.

Artigo 34: Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de 

Residências em Saúde (CORESA) do HMMG, ouvidas a Comissão de Residência 
Médica (COREME) ambas do HMMG, quando for o caso.

COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
DR. PÉRICLES MENDONÇA DIAS DA MOTTA
Presidente Da Comissão De Residência Médica Do HMMG

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Convite: 2008/83 – Aquisição de válvula solenóide. Comunicamos a homologação a 
empresa: Coppi Comercial Ltda., valor total R$ 18.100,00. 

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N. 2008/128 - Presencial. OBJETO: Registro de preços de cal hidratada para 
tratamento de água destinada ao abastecimento público.  Recebimento das propostas 
até às 9h do dia 29.10.2008, na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP 
na Sala de Licitações. 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

CANCELAMENTO
O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC – Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições 
que lhe conferem a legislação em vigor, CANCELA DE OFÍCIO os permissionários 
abaixo relacionados, na categoria Painel.
MAT.  NOME
14416  RHELP - SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
14419  FABIO ROSSETTO- EPP
14439  LEGENDS DO BRASIL COM.E IMP.DE LIV.REV
14496 REGIANE CORCIOLI-ME
14498 YAMAGUCHI PNEUS LTDA ME
14563 A FERREIRA & CIA LTDA ME
14467 OLIVEIRA LISBOA E CIA LTDA ME

Campinas, 10 de Outubro de 2008
JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO

Presidente Setec
(11,14 e 15/10)

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
LICITAÇÃO DESERTA
CARTA CONVITE Nº 11/2008

PROTOCOLO Nº 9614 DE 10 DE SETEMBRO DE 2008.
A Colsetec – Comissão de Licitações da Setec informa que não houve interessados, 
sendo assim considerada deserta.

Campinas, 14 de outubro de 2008.
LUÍS AUGUSTO ZANOTTI

Presidente da COLSETEC

RESOLUÇÃO Nº  11 DE 09 OUTUBRO DE 2.008.
Dispõe sobre o regime de adiantamento para pagamento de despesas, disposto na Lei 
12.803 de 27 de dezembro de 2.006. 
O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, no uso das 
atribuições do seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I, III, e XVIII, do artigo 
8º, da Lei Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1.974, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 12.803 de 27 de dezembro de 2.006, 
no Decreto 15.806 de 14 de abril de 2.007, alterado pelo Decreto 15.936 de 16 de 
agosto de 2.007;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 68 e 69 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de 
março de 1.964, e o art. 60 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993;
CONSIDERANDO a necessidade de dispor sobre a aplicação do regime de 
adiantamento apenas para os casos excepcionais que comportam tal procedimento 
especial;
CONSIDERANDO a necessidade de rever o processamento dos pedidos de 
adiantamento, adequando-os à nova realidade organizacional desta Autarquia 
Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º - O regime de adiantamento de que trata a Lei nº 12.803 de 27 de dezembro de 
2.006, fi ca regulamentado nos termos desta Resolução.

CAPITULO I – DO PROCEDIMENTO DO ADIANTAMENTO
SEÇÃO I – DO REGIME

Art. 2º - O adiantamento somente será liberado após justifi cativa em processo regular 
com menção do valor requisitado, observando-se para a sua concessão;
I – precedência de Nota de Empenho da despesa, nas dotações específi cas;
II – emissão de cheque nominal ou disponibilização de numerário ao requerente.
SEÇÃO II – DA CONCESSÃO
Art. 3º - Mediante requerimento, serão concedidos adiantamentos aos solicitantes 
autorizados em conformidade com o Anexo II desta Resolução.
SEÇÃO III – DAS HIPÓTESES
Art. 4º - As hipóteses de adiantamento previstas em lei são as defi nidas a seguir:
I – despesas miúdas e de pronto pagamento: aquelas destinadas ao atendimento de 
necessidades imediatas, tais como:
a) - transporte urbano;
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b) - serviços postais não previstos em contrato preexistente;
c) - encadernações, artigos de escritório, cartilhas, leis, manuais, livros avulsos, 
desenhos, plantas, impressos e papéis, em quantidades restritas, para uso e consumo 
próximo e imediato, não existentes em depósitos ou almoxarifados;
d) - artigos farmacêuticos, laboratoriais, hospitalares, de higiene e de limpeza, em 
quantidades restritas, para uso e consumo próximo e imediato, não existentes em 
depósitos ou almoxarifados;
e)  - refeições rápidas;
f) - serviços de fotocópias,  autenticação e de reconhecimento de fi rmas;
g) - despesas com manutenção de bens móveis, destinadas a pequenos consertos, 
reparos de veículos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, cuja demora possa 
causar ônus para o serviço público e deste que não haja contrato de manutenção em 
vigência;
h) - despesas com conservação e adaptação de bens imóveis, destinadas a pequenos 
consertos, reparos e adaptações em imóveis públicos, cuja demora possa comprometer 
a integridade física de pessoas ou prejudicar a execução de serviços públicos, sempre 
devidamente justifi cados;
i) - despesas com a participação de servidores em cursos ou congressos necessários 
ao desempenho de suas atribuições e despesas destinadas a possibilitar a freqüência 
de servidores em eventos de desenvolvimento de formação profi ssional, visando seu 
treinamento e aquisição de conhecimentos técnicos aplicáveis às suas atribuições 
funcionais;
j) - despesas de caráter indispensável ao andamento de medidas judiciais destinadas 
a atender, nos prazos legais, a determinações judiciais ou procedimento interno de 
natureza jurídica de interesse da Autarquia.
II – despesas efetuadas distantes da sede do município: com traslado, alimentação e 
estadia de agente público, quando em viagem de interesse da Autarquia.
III – despesas de custeio do agentes públicos a serviço da Autarquia: com viagens 
temporárias, diárias, ajuda de custo, aquisição de bilhete ou passagem de transporte, 
necessários ao deslocamento do servidor para destino diverso do Município, estado 
ou país e seu respectivo regresso, desde que não haja empresa contratada para prestar 
tal serviço.
IV – despesas extraordinárias e urgentes: não elencadas nos itens anteriores, de 
natureza excepcional, que deverão ser devidamente justifi cadas e expressamente 
autorizadas pelo Presidente da SETEC, desde que cumpridos os requisitos legais.
Parágrafo único – A despesa pelo regime de adiantamentos pode abranger material de 
consumo ou serviço, observada a legislação pertinente sobre a classifi cação contábil 
da despesa.

Art. 5º - Os adiantamentos somente serão concedidos quando justifi cada sua 
necessidade pela Diretoria Administrativa Financeira.

SEÇÃO IV – DOS PEDIDOS
Art. 6º - Os pedidos de adiantamento deverão ser solicitados através de requerimento 
próprio, conforme modelo (Anexo II) estabelecido pela Diretoria Administrativa 
Financeira, deverá ser preenchido de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
contendo os seguintes requisitos:
I – nome do servidor público requerente, matrícula funcional, número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), cargo;
II – importância solicitada em valor numérico e por extenso;
III – justifi cativa da necessidade para serviços e mercadorias;
IV – número da dotação ou dotações das despesas a serem oneradas com valores 
estimados;
V – autorização prévia para desconto em Folha de Pagamento, conforme dispõe o art. 
24, § 1º, desta resolução;
VI – data, assinatura e carimbo de identifi cação do requerente;
VII – autorização da autoridade competente, nos termos do art. 12 desta Resolução;
VIII – análise conclusiva da Diretoria Administrativa Financeira;
IX – declaração de que todas as prestações de contas anteriores foram apresentadas, e 
está sendo respeitado o prazo previsto no § 3º deste artigo.
§ 1º - Os adiantamentos em nenhuma hipótese, poderão ser aplicados em fi nalidades 
diversas das previstas nesta Resolução.
§ 2º - A despesa somente pode ser efetuada de fato pelo agente público após o 
recebimento do valor autorizado.
§ 3º - O intervalo mínimo entre um pedido e outro é de 30 (trinta) dias, o qual poderá 
ser reduzido em situações de relevante necessidade, expressamente justifi cada pelo 
requerente e aprovada pela Diretoria Administrativa Financeira, na forma do art. 
7º desta Resolução, fazendo constar o termo de quitação do pedido imediatamente 
anterior.

Art. 7º - Os pedidos de adiantamento serão processados da seguinte forma:
I – o agente público deverá preencher o requerimento de pedido de adiantamento;
II – após o preenchimento do requerimento, o requerente encaminhará o pedido ao 
Setor de Protocolo para formação do processo;
III – o processo será encaminhado à Divisão Financeira, que atestará se o requerente 
está apto a receber o adiantamento e encaminhará ao Setor de Contabilidade para 
confecção da Nota de Empenho da despesa.

SEÇÃO V – DO PAGAMENTO
Art. 8º - Concedido o adiantamento, a Tesouraria promoverá o agendamento com o 
responsável requerente com vistas ao seu recebimento, no prazo de até 03 (três) dias 
úteis após o recebimento.

Parágrafo único – Efetuado o pagamento, na forma do inciso II do art. 2º desta 
Resolução, a Tesouraria da SETEC remeterá o processo administrativo à Contabilidade, 
a fi m de aguardar o prazo para a prestação de contas, fi xado na presente Resolução.

Art. 9º - Em eventos dos quais participe mais de um servidor, é facultada a critério 
da supervisão do setor do requerente, a concessão de adiantamento a qualquer um 
deles para atendimento da totalidade das despesas, não isentando, entretanto, a co-
responsabilidade de todos na prestação de contas.

Art. 10º - Cabe ao Presidente da SETEC e aos Diretores Técnico Operacional e 
Administrativo Financeiro designarem expressamente, subordinados imediatos de sua 
confi ança, para se responsabilizarem por adiantamentos destinados às suas despesas.

SEÇÃO VI – DOS VALORES
Art. 11º - Os valores de adiantamento fi cam estabelecidos da seguinte forma:
I – despesas miúdas e de pronto pagamento, que poderão englobar uma ou mais 
espécies de despesas, com material de consumo ou serviço, a critério do requerente e 
observada a legislação pertinente sobre a classifi cação contábil da despesa, conforme 
valores estabelecidos no Anexo I desta Resolução.

SEÇÃO VII – DA AUTORIZAÇÃO
Art. 12º -  Os pedidos de adiantamento serão autorizados pelo Diretor Administrativo 
Financeiro, desde que obedecido os procedimentos constantes desta Resolução.

CAPITULO II – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO
SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 13º - A prestação de contas deverá ser apresentada mediante memorando de 
prestação de contas, nos termos do modelo anexo (anexo III), e encaminhada a 
Divisão Financeira.

Art. 14º - O prazo para a aplicação do valor recebido e prestação de contas não deverá 
exceder a 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento do adiantamento.

Parágrafo único – Nos casos de licença ou férias, o servidor deverá antecipar a 
prestação de contas, não devendo ausentar-se em posse de adiantamento. 

Art. 15º - A Divisão Financeira manterá registro individualizado de todos os 
responsáveis por adiantamentos, controlando rigorosamente os prazos para a prestação 
de contas.

SEÇÃO II – DA FORMALIZAÇÃO
Art. 16º - A prestação de contas será juntada ao processo de pagamento juntamente 
com a cópia do processo administrativo correspondente ao adiantamento, instruída 
com as seguintes informações e documentos:
I – nome do responsável;
II – valor adiantado;
III – valor das despesas efetuadas;
IV – saldo a devolver, se houver;
V – data da retirada do cheque da Tesouraria ou da disponibilização do numerário;
VI – relação das despesas efetuadas, por data, em ordem cronológica;
VII – notas de despesas, bilhetes de passagem, no caso de viagens, ou recibos de 
pagamento, quando a operação envolver pessoas ou entidades dispensadas por lei da 
emissão de documentos fi scais.
VIII – identifi cação de cada despesa, com comprovante devidamente atestado;
IX – termo de quitação;
X – guia de restituição do saldo do adiantamento, se houver;
XI – data, assinatura e carimbo do responsável pelo adiantamento, com vista de seu 
superior hierárquico, em todos os documentos.
§ 1º - O termo de quitação (anexo IV) será elaborado e juntado ao processo de prestação 
de contas pela Divisão Financeira.
§ 2º - No caso de prestação de contas do Presidente da SETEC, fi ca dispensada a 
exigência prevista no inciso XI deste artigo.

Art. 17º - As notas de despesas deverão ser emitidas consoante a legislação tributária 
vigente, contendo, no mínimo, os seguintes elementos, sem emendas ou rasuras:
I – data de emissão;
II – descrição dos serviços contratados ou mercadorias adquiridas com a especifi cação 
da quantidade e valores unitários e total;
III – qualifi cação do fornecedor;
IV – se for o caso, chancela, carimbo ou autenticação mecânica apostos no 
documento.
§ 1º - Em se tratando de Nota Fiscal Simplifi cada, recibo ou outro documento no qual 
não se especifi que a despesa, esta deverá ser detalhada em folha à parte.
§ 2º - Exceto no caso de emissão de bilhetes ou passagens aéreas ou Nota Fiscal 
Simplifi cada/Cupom Fiscal, os comprovantes de despesas serão emitidos em nome 
da Autarquia.
§ 3º - Para despesas de caráter indispensável ao andamento de medidas judiciais, serão 
aceitas cópias dos comprovantes de despesas emitidas em nome da Autarquia, do 
próprio requerente ou, ainda de pessoa diversa deste, desde que diretamente ligada à 
Assessoria Jurídica e devidamente atestada por superior imediato.
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Art. 18º - É vedado ao requerente efetuar o pagamento a si próprio.
Parágrafo único – A proibição de que trata o “caput” deste artigo estende-se aos co-
responsáveis pelo adiantamento.

Art. 19º - Não serão considerados para a prestação de contas, os comprovantes de 
despesas que:
I – apresentem rasuras, emendas ou alterações que prejudiquem a clareza e exatidão 
das informações, sem a necessária ressalva por autoridade competente;
II – não forem emitidos em nome da Autarquia, exceto nos casos elencados nos §§ 1º, 
2º e 3º do art. 17 desta Resolução;
III – estiverem em desacordo com a legislação fi scal pertinente;
IV – não estiverem dentro do prazo determinado para utilização do adiantamento.

Art. 20º - Havendo saldo a devolver, deverá o responsável pelo adiantamento proceder 
ao recolhimento conforme art. 24 desta Resolução.
§ 1º - A conferência deve apontar expressamente os itens em desacordo com a 
legislação ou que estejam em situação duvidosa.
§ 2º - A aprovação de requerimento de adiantamento ou sua prestação de contas 
efetuadas de forma indevida acarreta responsabilidade solidária à autoridade que 
assinar a aprovação.

Art. 21º - O responsável pelo adiantamento formalizará termo de quitação dos 
comprovantes de despesa, incorrendo em falta funcional o servidor que prestar 
declaração falsa.

SEÇÃO III – DO EXAME E DA APROVAÇÃO
Art. 22º - À Divisão Financeira compete examinar as prestações de contas, fi cando 
autorizada a convocar o responsável pelo adiantamento para esclarecimento de 
dúvidas, tais como:
I – exatidão aritmética;
II – legitimidade da documentação apresentada;
§ 1º A convocação de que trata o “caput” será realizada mediante notifi cação no 
processo.
§ 2º O servidor que, convocado, não comparecer e não apresentar justifi cativa, estará 
impedido de receber novo adiantamento.

Art. 23º -  À Divisão Financeira, em face da prestação fi nal de contas, incumbe adotar 
as medidas pertinentes, dentre elas:
I – determinar o recolhimento da importância a ser ressarcida aos cofres Municipais, 
decorrentes da rejeição total ou parcial das contas apresentadas;
II – encaminhar o processo à Diretoria Financeira solicitando a instauração de 
procedimento disciplinar e o desconto da importância correspondente em folha de 
pagamento;
III – considerar cumprida a prestação de contas, determinando o arquivamento do 
processo.

SEÇÃO IV – DO RESSARCIMENTO
Art. 24º - O responsável que deixar de prestar contas do adiantamento ou de recolher 
o saldo a devolver, dentro do prazo determinado, salvo nas hipóteses de caso fortuito 
ou de força maior devidamente justifi cado, e aquele cujas contas forem julgadas 
total ou parcialmente irregulares, inclusive pela aplicação diversa das fi nalidades do 
adiantamento, fi carão sujeitos a:
I – desconto em folha de pagamento do valor a ser ressarcido aos cofres públicos, 
atualizado monetariamente, mediante autorização prévia;
II – incidência de juros moratórios, em caráter indenizatório, de 0,5% (meio por cento) 
ao mês ou fração.
§ 1º A autorização para desconto em folha, em caso de não cumprimento dos prazos 
estabelecidos para a prestação de contas, será formalizada no ato do pedido do 
adiantamento.
§ 2º Fica respeitado o limite de desconto mensal, estabelecido no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais.

SEÇÃO V – DO AGENTE EM ALCANCE E RESPONSÁVEL POR DOIS 
ADIANTAMENTOS

Art. 25º - O alcance caracteriza-se pela não prestação de contas nos prazos estabelecidos  
ou pela rejeição das contas apresentadas dentro do prazo ou não.
§ 1º Considera-se efetivada a prestação de contas no ato da entrega dos documentos 
à Divisão Financeira.
§ 2º A Divisão Financeira terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apreciação dos 
documentos apresentados na prestação de contas, após o que o agente público poderá 
ser considerado em alcance, caso sejam rejeitados total ou parcialmente os documentos 
apresentados.

Art. 26º - Cessará o alcance quando regularizada a prestação de contas.

CAPITULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27º - No mês de dezembro, os saldos de adiantamentos deverão ser recolhidos até 
o último dia útil, ainda que a data de aplicação do recurso não tenha expirado.

Art. 28º - Caso a devolução seja no valor total do adiantamento, deve também ser 
anulada a respectiva Nota de Empenho.

Art. 29º - Os casos omissos que advirem da execução das normas previstas nesta 
Resolução serão dirimidos pela Diretoria Administrativa Financeira.

Art. 30º -  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.

Campinas, 09 de outubro de 2008.
JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO

Presidente - SETEC
MARCELO LUIZ FERREIRA

Diretor Adm. Financeiro – SETEC
VALDIR APARECIDO DELING

Diretor Téc. Operacional – SETEC
CELSO LORENA DE MELLO

Procurador – SETEC
OAB/SP nº 62.493

ADEMIR JOSÉ DA SILVA
Assessor Jurídico

OAB/SP nº 122.877
PAULO CELSO POLI

Assessor Jurídico
OAB/SP nº 108.723

ANEXO I
AGENTE PÚBLICO PERÍODO MÍNIMO  ENTRE 

UM PEDIDO E OUTRO
VALOR MÁXIMO EM 
UFIC

PRESIDENTE 30 DIAS 2.244,5425
DIRETORES 30 DIAS 1.122,2714
PROCURADOR 30 DIAS 1.122,2714
GERENTE DE DIVISÃO 30 DIAS 1.122,2714
SUPERVISOR DE SERVIÇOS 30 DIAS 561,1135
LÍDER DE ÁREA 30 DIAS 467,5946
ENCARREGADO DE SETOR 30 DIAS 374,0757

ANEXO II

Memorando            /             nº       /2008
XX/xx

Campinas,     de             de     2.008.

À
Diretoria Administrativa Financeira

Assunto: “Solicitação de Adiantamento”

____________________________, Matrícula nº _________, CPF nº ____________, 
Cargo _______________venho pelo presente solicitar à V.Sª., adiantamento no valor 
de R$ _________, (____________________________________________________
), necessário para despesas urgentes com __________________________________
_____.  
Neste ato,  declaro que todas as prestações de contas anteriores foram apresentadas 
respeitando-se o prazo mínimo de 30 dias, bem como, autorizo previamente desconto 
em folha de pagamento, conforme disposto no artigo 24 § 1º, da Resolução nº _____. 

Dotação a ser onerada: ______________________. 
Atenciosamente,

_______________________________
Assinatura Requerente
Carimbo

EDITAL DE EXTRAVIO
A Empresa: MARTA MOREIRA SILVA DOS SANTOS-ME, CNPJ: 

55.096.499/0001-74 e Inscr.Est.:244.258.910.111, com sede à Rua Cgo.Cipião,231-

Centro em Campinas (SP)-CEP: 13010-010, COMUNICA o extravio das NF-ME 

de nº 001 a 250 em branco,cfe.AIDF 616 de 14/07/1988 e NF-ME de nº 251 a 500 

em  branco,cfe.AIDF 060 de 26/06/1990, não se responsabilizando pelo uso indevido 
das mesmas.
(14,15 e 16/10)


