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Toninho terá placaToninho terá placa
junto ao “Seo Rosinha”junto ao “Seo Rosinha”

Atendimento do CS Valença, que ficará fechado por três meses para reforma
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Centro Saúde do Parque Valença fecha para reformaCentro Saúde do Parque Valença fecha para reforma

Pólis do CPqD, que abrigará a nova sede da IMA

Escolas receberãoEscolas receberão
 novos computadores novos computadores

ConsuladoConsulado
do Chile édo Chile é
inauguradoinaugurado

O Pólis de Tecnologia
do CPqD passará a abri-
gar a IMA- Informática de
Municípios Associados, a
empresa púb l i ca  de
Tecnologia da Informação
de Campinas, a partir des-
ta sexta-feira.

A  mudança é  mais
uma etapa no processo
de expansão da institui-
ção. Para marcar a inau-
guração da nova sede, a
IMA  lançará produtos de-
senvolvidos por ela e no-
vos  ap l i ca t i vos  em
software livre.
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IMA inaugura nova sede em Polo
de Alta Tecnologia de Campinas

A Prefeitura de Campi-
nas inicia hoje a reforma e
ampliação do Centro de
Saúde Valença, que realiza,
mensalmente, 35 mil aten-
dimentos, incluindo consul-
tas médicas e de enferma-
gem. A previsão é de que a
obra esteja concluída em três
meses. Até lá, o atendimen-
to será feito em locais ce-
didos pela comunidade.
Página2Página2

Se rá  desce r rada
hoje, às 12 horas,  uma
placa em homenagem ao
prefeito Antonio da Cos-
ta Santos, Toninho, pró-
xima ao “Seo Rosinha”,
muda de jequitibá rosa

plantada na primavera
passada também em ho-
menagem ao Toninho. A
Placa foi feita em uma
pedra de granito e mede
1,60m.

A Prefeitura de Cam-
pinas iniciou o processo
licitatório para a aquisi-
ção de 120 computado-
res Pentium III e de 200
impressoras para a mo-
dernização e atualização
dos computadores das

escolas da Rede Munici-
pal.  O investimento é de
R$ 250 mil e é  o primeiro
desde a implantação do
programa de informática
nas escolas, há mais de
seis anos.

Última PáginaÚltima Página
O novo Consulado

do Chile em Campinas
será inaugurado, no
dia 16 de setembro, às
20 horas, em cerimô-
nia no Centro de Con-
vivência Cultural. Na
solenidade, será nome-
ado o cônsul honorá-
rio, Luis Fernando Del
Valle. O objetivo da ins-
talação do Consulado
em Campinas é estrei-
tar as relações comer-
ciais, turísticas e cultu-
rais entre as duas lo-
calidades.
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Centro de Saúde do Parque Valença
passa por reforma e ampliação

CS Valença: obra deve estar concluída em três meses

Para melhorar ainda mais a
atenção à saúde da população
da região Noroeste da cidade, a
Prefeitura de Campinas inicia hoje
a reforma e ampliação do Centro
de Saúde Valença.

A unidade realiza, por mês,
35 mil procedimentos em geral
incluindo consultas médicas e de
enfermagem. A previsão é de que
a obra esteja concluída em três
meses. Até lá, serão necessárias
algumas alterações nos locais e
horários de atendimento.

Os usuários do centro de
saúde estão sendo informados
sobre a reforma, e a estrutura
provisória de atendimento foi
definida com o Conselho Local
de Saúde, com os trabalhadores
da unidade, com o Colegiado
Gestor e com o Distrito da Saúde
Noroeste. Ela será feita em lo-
cais cedidos pela comunidade.

A equipe Azul do Programa
Paidéia – Saúde da Família, que
atende à população dos bairros
Valença I e Valença II, passa a
atender na Igreja Batista, que fica
na Rua Albérico Alvite, 110, no
Parque Valença I, telefone 3261
1800. O atendimento será das 7
às 17 horas, de segunda a sex-
ta-feira.

A equipe Vermelha, referên-

cia para a população do Santa
Rosa e das chácaras nas imedia-
ções, atenderá no CRAS Noroes-
te, na Rua Júlio Soares de Arruda
Filho, sem número, perto da Ce-
râmica V8, no Jardim Nova Es-
perança, telefone 3221 2647. O
atendimento será das 8 às 16
horas, de segunda a sexta-feira.

As equipes Rosa e Verde, que
atendem aos moradores dos
bairros Santa Clara, CDHU e
Metanópolis, Jardim Novo
Maracanã e Novo Mundo, aten-
derão no Supermercado
Munhoz, localizado na Rua
Joaquina Valentina Coelho Silva,
30, Jardim Velho Maracanã, tele-
fone 3221 8545. As pessoas
serão atendidas das 8h às 18h,
de segunda a sexta-feira.

A equipe Amarela, referência
para os moradores dos Parques
Itajaí I e Itajaí II, atende na Unida-
de de Saúde da Família do Itajaí,
localizada na Rua Frei Tito, 56,
antiga rua 10, telefone 3221
7399.  As pessoas serão atendi-
das das 8  às 19 horas, de se-
gunda a sexta-feira e aos sába-
dos, das 7 às 17 horas. O local
também fará coleta de exames
às segundas-feiras, às 7h. Cura-
tivos, inalações, vacinas e
eletrocardiograma também se-

rão feitos na unidade.
A equipe Fênix, referência

para as famílias dos Jardins Lisa
I e Lisa II e Liliza, passa a atender
na Unidade de Saúde da Família
Lisa Maracanã, que fica na Rua
professor Otávio César Borgh,
29, no Jardim Lisa, telefone 3221
7316. O atendimento vai das 8h
às 16h, de segunda a sexta-fei-
ra. Neste local também será feita
coleta de exames, às quartas-
feiras, às 7 horas.

A distribuição de remédios
continua a ser feita no Centro de
Saúde Valença, onde também se-
rão feitas coletas de exames às
segundas, quartas e sextas, às
7 horas. Ainda serão realizados,
no CS, esterilização e atendimen-
tos de odontologia.

Também estará instalado lá
um Pronto Atendimento. O Cen-
tro de Saúde Valença fica na Rua
Natalie Bertucci, 20, na antiga Rua
25, no Parque Valença I. O telefo-
ne de lá é 3761-0371. O atendi-
mento será das 7 às 22 horas,
de segunda a sexta-feira e Sába-
do, das 7 às 17 horas.

O serviço de administração
vai funcionar na Igreja Batista. In-
formações e orientações podem
ser obtidas pelos telefones
3261-1800 ou 3268-6244.

Toninho é homenageadoToninho é homenageado
com placa com placa em Jequitibáem Jequitibá

Uma placa em homenagem
ao prefeito Antonio da Costa
Santos, Toninho, será descer-
rada hoje, às 12 horas,  com a
participação de secretários e
assessores da administração
municipal.

Colocada em uma pedra de
granito de 1,60m, a placa fica-
rá próxima ao “Seo Rosinha”,
muda de jequitibá rosa planta-
da na primavera passada tam-
bém em homenagem ao
Toninho.

Ela ficará no centro de um
jardim e tem os dizeres “Os
poderosos podem matar uma,
duas ou três rosas, mas não
conseguirão deter a primave-
ra”.  A frase, de Maiacovsky,
tem sido marca das ações que
lembram Toninho.

A fixação da placa que ho-
menageia o prefeito assassina-
do em 10 de setembro de 2001 Missa em memória de Toninho, ontem, na Catedral Metropolitana de Campinas

integra a programação “A Pri-
mavera Vem Aí”, com ações do
Governo Democrático e Popu-
lar de Campinas que reforçam
o compromisso de mudança
assumido por Toninho.

Toninho está sendo lem-
brado também em um painel
de fotos que retratam parte de
suas ações nos 253 dias em
que esteve à frente do Gover-
no Municipal. O painel, é com-
posto por cerca de 20 fotos
de Luiz Granzotto e João Zinclar.

Pelo menos 800 pessoas
participaram na manhã de on-
tem, de uma missa pelo pri-
meiro ano do assassinato de
Toninho.

A cerimônia foi celebrada
na Catedral Metropolitana de
Campinas pelo padre Álvaro
Ambiel e contou com a partici-
pação dos padres Isao,
Ferraro e Jansen.
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Chile instala consulado e estreita relações com CampinasChile instala consulado e estreita relações com Campinas

A IMA - Informática de Mu-
nicípios Associados, a empre-
sa pública de Tecnologia da In-
formação de Campinas, inau-
gura, nesta sexta-feira, sua
nova sede, no Pólis de
Tecnologia do CPqD. A mudan-
ça é mais uma etapa no pro-
cesso de expansão da institui-
ção, que passa a se situar em
um ambiente que reúne diver-
sas empresas de tecnologia de
ponta, como o próprio CPqD,
GE Hydro, Instituto Eldorado,
Pad Tec, entre outras.

O Pólis de Tecnologia está
localizado no Km 118,5 da
Rodovia Campinas-Mogi Mirim.
A Ima ocupará os prédios 20,
onde ficarão instaladas as áre-
as administrativa e técnica e 9
A, onde ficarão instalados o
parque gráfico, além do birô
de criação e pré-impressão.

Para marcar a inaugura-
ção da nova sede, a IMA pre-
parou o lançamento de pro-
dutos desenvolvidos por ela
e de novos aplicativos em
software livre. Também irá
anunciar os locais de implan-
tação de 13 novos Postos de
Informação Participativos –
PIP. O evento acontece nesta
sexta-feira,  às 15 horas, no
auditório do Pólis de

Prédio 20 do Pólis de Tecnologia, nova sede da IMA: espaço adequado ao processo de expansão da empresa

Tecnologia e faz parte da Pro-
gramação “A Primavera Vem
Aí”, preparada pela Prefeitura
de Campinas para homenage-
ar  o Prefeito Antonio da Costa
Santos, assassinado em 10 de
setembro de 2001.

“A mudança para o Pólis
vai melhorar a comunicação
interna e a integração das áre-
as da IMA”, avalia o presiden-

te da instituição, Silvio Apare-
cido Spinella, lembrando que
a empresa hoje está distribuí-
da em três prédios diferentes.
Para Spinella, o distanciamento
do Paço Municipal permitirá à
IMA a constituição de uma
identidade própria, o que fa-
cilitará a prospecção de no-
vos clientes e, conseqüente-
mente, uma menor dependên-

cia econômica dos recursos
da Prefeitura no futuro.

Ele lembra que a mudan-
ça foi impulsionada pela ne-
cessidade da empresa con-
quistar melhores condições
de trabalho e de crescimento.
“A proximidade com os novos
vizinhos, todos empresas de
alta tecnologia, será muito be-
néfica para IMA, que terá opor-

tunidade de encontrar novos
parceiros na busca de solu-
ções tecnológicas para os
problemas do município”,
aposta.

O espaço ocupado atual-
mente pela IMA no Paço Muni-
cipal passará por reformas e
dará lugar a uma nova praça
de atendimento aos cidadãos
de Campinas.

No dia 16 de setembro, às
20h, será inaugurado o novo
Consulado do Chile, em cerimô-
nia no Centro de Convivência Cul-
tural. Na solenidade será nome-
ado o cônsul honorário, Luis
Fernando Del Valle. O objetivo da
instalação do Consulado em Cam-
pinas é estreitar as relações co-
merciais, turísticas e culturais en-
tre as duas localidades.

Campinas foi escolhida por
apresentar um perfil industrial,
tecnológico, cultural e educacio-
nal que atrai, constantemente, in-
vestidores de grandes indústri-
as e pesquisadores internacio-
nais. Um item que pesou para

que o governo chileno tomasse
sua decisão é que o PIB de Cam-
pinas tem o mesmo índice do
Chile.

Com um milhão de habitan-
tes, Campinas é o quarto pólo
tecnológico do país, concentran-
do universidades de renome na-
cional e internacional. A coorde-
nadora do Centro de Negócios e
Cooperação Brasil-Chile (CNC),
Andréa Villalobos, ressalta que
estas peculiaridades da cidade
fizeram com que a embaixada so-
licitasse ao Itamarati autorização
para a instalação do consulado
em Campinas.

Segundo Andréa, a primeira

providência a ser tomada pelo
consulado é a realização de um
novo censo na Região Metropo-
litana de Campinas, “queremos
saber ao certo o número de chi-
lenos que residem na área, só
assim poderemos estar auxilian-
do-os em questões ligadas a
passaporte, reconhecimento de
filhos, orientando para a retirada
de documentos, etc.”

O último dado referente ao
número de chilenos em Campi-
nas soma 1.400 pessoas, o que
não representa o real, completa
a coordenadora.

No ano de 2000 o Brasil fi-
gurou como o terceiro maior for-

necedor do Chile, com participa-
ção de 8,1%. O comércio bilate-
ral Brasil-Chile alcançou US$
2,296 milhões, o que represen-
tou aproximadamente 2% do
total do intercâmbio comercial
brasileiro e 6,3% do intercâm-
bio comercial chileno.

O intercâmbio cultural favo-
recerá parcerias dando oportu-
nidade aos vários setores da área
à divulgação de seus trabalhos e
pesquisas, principalmente, por
meio da Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Turismo.

O Centro de Negócios e Co-
operação permitirá uma atuali-
zação constante de informações

sobre cursos nas respectivas
universidades de cada país,
incrementando o intercâmbio es-
tudantil. Atuará, também, na pro-
moção de atividades que divul-
guem a cultura e o folclore dos
dois países.

Na questão tecnológica, o
CNC incentivará o relacionamen-
to entre empresários de am-
bos os países, promoverá o
intercâmbio tecnológico, por
meio de análises constantes
dos mercados.

Na área do turismo, tanto o
Brasil como o Chile têm à dispo-
sição uma infinidade de diversi-
dades geográficas.

Nova sede da IMA será inaugurada
nesta sexta em Polo Tecnológico



PODER EXECUTIVO

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 14.066 DE 10 DE SETEMBRO DE 2002

PERMITE O USO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL À SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS

A Prefeita Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica permitido à Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A -
SANASA CAMPINAS o uso de parte da praça 02, sistema de lazer, localizada no
quarteirão 8625 do Cadastro Municipal, no loteamento Parque Alto Taquaral, de
propriedade do Município, com 731,91m2 de área e as seguintes medidas e
confrontações: 9,70m em curva entre os alinhamentos da Rua Profª. Maria
Therezinha Pires Monacci (antiga Rua09)e Avenida 01; 8,04m mais 7,10m mais
15,30m onde confronta com a Avenida 01; 38,51m mais 48,51m onde confronta
com o remanescente da Praça, sendo todos os confrontantes do mesmo loteamento.

Art. 2º O bem público descrito no artigo anterior deverá ser usado pela permissionária,
única e exclusivamente, para a construção de estação elevatória de esgoto. 

§ 1º Fica vedada a cessão a terceiros, a qualquer título, do bem público ora
permissionado e sua utilização para fins diversos do estabelecido.

§ 2º Qualquer outra destinação do referido bem público deverá ser objeto de
autorização específica do permitente.

§ 3º Não poderá a permissionária usar o bem público de que trata este decreto
para propaganda de qualquer espécie, notadamente de cunho político, religioso
ou comercial.

Art. 3º A presente permissão será outorgada por prazo indeterminado, a título
precário, gratuito e intransferível.

Art. 4º O permitente poderá revogar a permissão objeto deste decreto,
independentemente de qualquer ato ou notificação judicial ou extrajudicial, por
desvio de finalidade ou descumprimento das condições ora estabelecidas ou,
ainda, quando o interesse público o exigir.

§ 1º A permissionária deverá restituir o bem público em prazo não superior a 30
(trinta) dias, contados da data da revogação da permissão, obrigando-se, enquanto
o mesmo estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de conservação.

§ 2º A revogação da permissão não importará em direito da permissionária à
indenização de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias introduzidas no bem. 

Art. 5º A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania lavrará o
competente termo de permissão.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 10 de setembro de 2002
IZALENE TIENE

Prefeita Municipal
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania
ARAKEN MARTINHO

Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa, do Departamento de
Consultoria Geral, da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania,
consoante os elementos constantes do protocolado administrativo nº 5.561, de
29 de janeiro de 2001, em nome da SANASA Campinas, e publicado na

Coordenação de Gabinete da Secretaria de Gabinete e Governo, na data supra.
LAURO CAMARA MARCONDES 

Secretário de Gabinete e Governo

RONALDO VIEIRA FERNANDES

Coordenador Setorial Técnico-legislativo

dcr0281

DECRETO Nº 14.067 DE 10 DE SETEMBRO DE 2002

PERMITE O USO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL À SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS

A Prefeita Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica permitido à Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento
S/A - SANASA CAMPINAS o uso das áreas públicas a seguir descritas:

I - parte do Parque 05, área a ser permissionada à SANASA para construção de
Estação Elevatória de Esgoto 1, localizada no quarteirão 6601 do Cadastro Municipal
no loteamento Jardim Chapadão, de propriedade da Municipalidade, com 486,00m2
de área e as seguintes medidas: 42,00m pelo alinhamento da Rua Cônego Manuel
Garcia (antiga Rua I do mesmo loteamento); 8,00m em curva de concordância entre o
alinhamento das Ruas Cônego Manuel Garcia (antiga Rua I do mesmo loteamento) e
Av. Getúlio Vargas (antiga Av. D do mesmo loteamento); 10,00m pelo alinhamento
da Av. Getúlio Vargas (antiga Av. D do mesmo loteamento); 33,77m mais 11,00m
confrontando com o remanescente do Parque;

II - parte da Praça 04, área a ser permissionada à SANASA para construção de
Estação Elevatória de Esgoto 2, localizada no quarteirão 7726 do Cadastro Municipal
no loteamento Jardim Chapadão Cont., de propriedade da Municipalidade, com
360,00m2 de área e as seguintes medidas: 18,89m pelo alinhamento da Rua Dr.
Alcides Carvalho (antiga Rua 129 do mesmo loteamento); 13,00m em curva de
concordância entre o alinhamento das Ruas Dr. Alcides Carvalho (antiga Rua 129 do
mesmo loteamento) e a Av. Getúlio Vargas (antiga Av. D do Jardim Chapadão);
25,57m pelo alinhamento da Av. Getúlio Vargas (antiga Av. D do Jardim Chapadão);
22, 94m confrontando com o remanescente da Praça;

III - parte da Av. Getúlio Vargas, área a ser permissionada à SANASA para construção
de Estação Elevatória de Esgoto 3, localizada no futuro canteiro entre a Av. Getúlio
Vargas e a Rua José Manoel Veiga, em frente à quadra K do loteamento Jardim
Chapadão Cont., quarteirão 30.020 do Cadastro Municipal, de propriedade da
Municipalidade, com 30,00m2 de área e as seguintes medidas: 10,00m pelo
alinhamento da Rua José Manoel Veiga (antiga Rua 100 do mesmo loteamento); 3,00m
mais 10,00m mais 3,00m confrontando com o remanescente do futuro canteiro.

Art. 2º As áreas públicas descritas no artigo anterior deverão ser usadas pela
permissionária, única e exclusivamente, para a construção de estações
elevatórias de esgoto. 

§ 1º Fica vedada a cessão a terceiros, a qualquer título, das áreas públicas
público ora permissionadas e sua utilização para fins diversos do estabelecido.

§ 2º A destinação das áreas públicas para fim diverso do estabelecido neste
decreto deverá ser objeto de autorização específica do permitente.

§ 3º Não poderá a permissionária usar os bens públicos de que trata este decreto
para propaganda de qualquer espécie, notadamente de cunho político, religioso
ou comercial.

Art. 3º A presente permissão será outorgada por prazo indeterminado, a título
precário, gratuito e intransferível.
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Art. 4º O permitente poderá revogar a permissão objeto deste decreto,
independentemente de qualquer ato ou notificação judicial ou extrajudicial, por
desvio de finalidade ou descumprimento das condições ora estabelecidas ou,
ainda, quando o interesse público o exigir.

§ 1º A permissionária deverá restituir o bem público em prazo não superior a 30
(trinta) dias, contados da data da revogação da permissão, obrigando-se, enquanto
o mesmo estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de conservação.

§ 2º A revogação da permissão não importará em direito da
permissionária à indenização de qualquer natureza, inclusive por
benfeitorias introduzidas no bem.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania lavrará o
competente termo de permissão.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 10 de setembro de 2002

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

MARÍLIA CRISTINA BORGES
Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

ARAKEN MARTINHO
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa, do Departamento de
Consultoria Geral, da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania,
consoante os elementos constantes do protocolado administrativo nº 24.080, de
6 de abril de 2001, em nome da SANASA Campinas.

LAURO CAMARA MARCONDES 

Secretário de Gabinete e Governo

RONALDO VIEIRA FERNANDES

Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

dcr0277

DECRETO N.º 14.068 DE 10 DE SETEMBRO DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 275.168,00 (duzentos

e setenta e cinco mil e cento e sessenta e oito reais)
A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o disposto no artigo 4º, § 1 da Lei n.º 11.121 de 28 de Dezembro de 2001,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 275.168,00
(duzentos e setenta e cinco mil e cento e sessenta e oito reais) suplementar ao
Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classificações:

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.1062.3.006 MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DAS MINORIAS EM CPS.
339039 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica........................................ R$ 13.120,00
08.242.2058.3.001 CRIAÇÃO CENTRO DE REFER.P/PESSOAS PORT.DE DEFICIÊNCIA
449051 Obras e Instalações........................................................................... R$ 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente.............................................. R$ 10.000,00
08.244.2051.3.003 PROTEÇÃO AO MIGRANTE E AO MORADOR DE RUA
449051 Obras e Instalações........................................................................... R$ 90.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente.............................................. R$ 20.000,00
08.334.4053.4.002 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E A CIDADANIA
339039 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica...................................... R$ 107.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente.............................................. R$ 19.000,00
08.421.2049.4.005 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA
449051 Obras e Instalações............................................................................. R$ 6.048,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ................................................................................R$ 275.168,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos
provenientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das
seguintes dotações:

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.1062.3.006 MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DAS MINORIAS EM CPS.
339035 Serviços de Consultoria ................................................................... R$ 13.120,00
08.242.2058.3.001 CRIAÇÃO CENTRO DE REFER.P/PESSOAS PORT.DE DEFICIÊNCIA
339030 Material de Consumo ......................................................................... R$ 9.526,55
339039 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica........................................ R$ 10.473,45
08.244.2051.3.003 PROTEÇÃO AO MIGRANTE E AO MORADOR DE RUA
339030 Material de Consumo ..................................................................... R$ 110.000,00
08.334.4053.4.002 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E A CIDADANIA
319011 Pessoal Civil..................................................................................... R$ 88.200,00
319013 Obrigações Patronais........................................................................ R$ 37.800,00
08.421.2049.4.005 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA
339030 Material de Consumo ......................................................................... R$ 6.048,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES..............................................................................................R$ 275.168,00

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. 

Campinas, 10 de setembro de 2002

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da
Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes dos Protocolos
n.ºs n.ºs 52962 e 52963/02/SMAS e publicado na Coordenadoria de Gabinete da
Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO N.º 14.069 DE 10 DE SETEMBRO DE 2002

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 880.540,00(oitocentos e

oitenta mil e quinhentos e quarenta reais)
A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o disposto no artigo 4º da Lei n.º 11.121 de 28 de Dezembro de 2001,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 880.540,00 (oitocentos e
oitenta mil e quinhentos e quarenta reais) suplementar ao Orçamento-Programa
vigente, nas seguintes classificações:

05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.3.331.2.062 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica.............................R$ 396.283,19
04.129.3.331.2.064 COBRANÇA E CONTR. DE ARRECADAÇÃO - DCCA
339039 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica.............................R$ 233.716,81

08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2041.3.001 IMPLANTAR SERV. DE REAB. FÍSICA EM SOUSAS
449052 Equipamentos e Material Permanente..............................................R$ 40.000,00

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.1062.3006 MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DAS MINORIAS EM CPS
339039 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica..........................................R$ 6.880,00
08.243.2050.4.001 ATENÇÃO À CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS
449051 Obras e Instalações...........................................................................R$ 80.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente..............................................R$ 10.000,00
08.244.1061.4.001 CRIAÇÃO DE SERV.DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA
339035 Serviços de Consultoria......................................................................R$ 3.060,00
08.244.2051.3.003 PROTEÇÃO AO MIGRANTE E AO MORADOR DE RUA
449052 Equipamentos e Material Permanente..............................................R$ 16.000,00
08.244.2051.4.001 MELHORIA E AMPLIAÇ.ATEND.DO SERV.DE ACOLHIMENTO
449052 Equipamentos e Material Permanente..............................................R$ 23.000,00
08.244.2373.2.106 EXEC. PROG. À CONTA DE REC. DO FMAS
335043 Subvenções Sociais ..........................................................................R$ 39.600,00
08.334.4055.4.001 AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIADOS PRÓ RENDA
339039 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica........................................R$ 17.000,00
08.363.4053.4.001 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO ATRAVÉS CURSOS
449052 Equipamentos e Material Permanente..............................................R$ 13.000,00
08.421.2049.4.005 AMPLIAÇÃO DO ATEND.A ADOLESCENTES EM CONFLITO
449052 Equipamentos e Material Permanente................................................R$ 2.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.................................................................................R$ 880.540,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com
recursos provenientes da anulação parcial no referido
Orçamento-Programa, das seguintes dotações:

03.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
04.782.3313.2.026 PRESERV.SIST.TRANSP./ MANUT.OPER.ABAST.VEÍC.E MÁQUINAS
339030 Material de Consumo .....................................................................R$ 630.000,00

08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2041.3.001 IMPLANTAR SERV. DE REAB. FÍSICA EM SOUSAS
449052 Equipamentos e Material Permanente..............................................R$ 40.000,00

09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.2048.4.002 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS
339030 Material de Consumo .........................................................................R$ 6.880,00
339039 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica........................................R$ 20.000,00
08.243.2049.4.003 CRIAÇÃO DE SERV.DE CAPAC.E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA ...............
339030 Material de Consumo .........................................................................R$ 7.200,00
339039 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica..........................................R$ 7.200,00
08.243.2051.3.002 PROTEÇÃO AO MIGRANTE E AO MORADOR DE RUA
449052 Equipamentos e Material Permanente..............................................R$ 26.000,00
08.244.2052.4.001 RENDA MÍNIMA-AMPLIAR O NÚMERO DE FAMÍLIAS ATEND.
339030 Material de Consumo .......................................................................R$ 10.000,00
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339039 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica.......................................... R$ 3.060,00
449051 Obras e Instalações ..........................................................................R$ 6.700,00
449052 Equipamentos e Material Permanente................................................ R$ 6.700,00
08.244.2057.3.004 CRIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À MULHER OPEROSA
449052 Equipamentos e Material Permanente.............................................. R$ 60.200,00
08.334.2051.4.004 CRIAÇÃO DE OFIC.DE GERAÇÃO DE RENDA P/ A POPULAÇÃO
319011 Venc. e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil ......................................... R$ 17.640,00
319013 Obrigações Patronais.......................................................................... R$ 7.560,00
339030 Material de Consumo ......................................................................... R$ 4.400,00
339039 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica........................................ R$ 10.000,00
08.334.4053.4.002 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E A CIDADANIA
339035 Serviços de Consultoria ................................................................... R$ 10.000,00
339039 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica.......................................... R$ 7.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES..............................................................................................R$ 880.540,00

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. 

Campinas, 10 de setembro de 2002

IZALENE TIENE 

Prefeita Municipal

LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO

Sec. Mun. de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças com os elementos constantes Protocolos n.ºs 52962/
52963/02/SMAS e Ofícios nºs. 021/CSO/DECOR /SF. e 448/02/FMS/SMS e
publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES

Secretário de Gabinete e Governo

DECRETO Nº   14.070, de 10 de setembro de 2002.

DELEGA COMPETÊNCIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA PARA INSTAURAR E DAR SEGUIMENTO

AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA DISCIPLINAR

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando a necessidade de atribuir maior celeridade ao trâmite dos
procedimentos administrativos de natureza disciplinar;

Considerando o disposto no artigo 75, § 2° da Lei Orgânica do Município;
DECRETA

Art. 1°- Fica atribuída ao Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e da
Cidadania competência para:

I- determinar a instauração dos procedimentos administrativos de natureza
disciplinar, a saber:
a) as sindicâncias meramente investigatórias;
b) as sindicâncias punitivas;
c) os processos administrativos disciplinares;

II- determinar a suspensão preventiva de servidor público municipal, nos
termos do artigo 206 da Lei Municipal n° 1.399/55;

III- decidir, através de despacho devidamente motivado, os procedimentos
administrativos de natureza disciplinar, nos casos de:
a) arquivamento por absolvição, autoria desconhecida ou por ausência de
veracidade do fato narrado na representação;
b) advertência, repreensão e suspensão.

Parágrafo único: A competência estabelecida neste artigo abrange as
atribuições para decidir os pedidos de reconsideração, apreciar e encaminhar os
recursos e os pedidos de revisão de Sindicâncias Punitivas e Processos
Administrativos Disciplinares ao Prefeito.

Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

 Campinas, 10 de setembro de 2002

 IZALENE TIENE

 Prefeita Municipal

 MARÍLIA CRISTINA BORGES

 Secretária de Negócios Jurídicos e da Cidadania

Decreto elaborado na Assessoria Técnica do Gabinete da Secretária de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania, na data supra.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXM.ª   SRA.
PREFEITA DE CAMPINAS

Em, 10 de setembro de 2002
De SEC.SAÚDE - Prot. 33598/00
À vista da solicitação da SMS na fl. 529, e dos pareceres de fls. 532 -- 537 da
Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, que indicam a necessidade e a
ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
O aditamento do contrato firmado com a empresa Liberty Paulista Seguros S/A, no
percentual de 13,09% (treze virgula zero nove por cento) do valor total do contrato.
A despesa decorrente, no importe de R$ 12.416,96 (Doze mil, quatrocentos e
dezesseis reais e noventa e seis centavos).
À SMS, para juntada do Empenho e demais providências, e a seguir, à
SAJC/DAJI, para elaboração do Termo de Aditamento.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

COMUNICADO

Em atendimento ao artigo 16, ‘‘caput’’ da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de
1993, comunicamos que a relação de todas as compras feitas pelo Departamento
de Suprimentos, Secretaria de Administração, com identificação do material
comprado ou serviço contratado, seu preço unitário, quantidade adquirida, nome da
empresa e o valor total, encontram-se à disposição de qualquer interessado, neste
Departamento, situado à Av. Anchieta, nº 200 -- 6º andar -- Palácio dos Jequitibás.

HÉLIO BOMBARDI

Diretor do Departamento de Suprimentos

(10, 11 e 12/09)

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 06 de Setembro de 2002
Prot.: nº 30.553/02
Int.: S.M.S.
Ref.: Tomada de Preços nº 025/02
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
corretiva em veículos leves e pesados de marca Fiat, relacionados no Anexo
I, com fornecimento de peças e acessórios genuínos, compreendendo os
seguintes tipos de serviço: funilaria, pintura, vidraçaria, tapeçaria,
eletricidade e mecânica abrangendo: lavagem completa, lubrificação e
engraxamento, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem,
com os quantitativos estimados de hora/homem e nas condições estabelecidas
no Edital e no Anexo III -- Minuta de Termo de Contrato.

HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Face aos elementos constantes no presente protocolado, e ao disposto no art.
43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o art. 2º inciso I, do
Decreto Municipal nº 11.821/95, HOMOLOGO a Tomada de Preços nº
025/02, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção corretiva em veículos leves e pesados de marca Fiat, relacionados
no Anexo I, com fornecimento de peças e acessórios genuínos, compreendendo
os seguintes tipos de serviço: funilaria, pintura, vidraçaria, tapeçaria,
eletricidade e mecânica abrangendo: lavagem completa, lubrificação e
engraxamento, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem,
com os quantitativos estimados de hora/homem e nas condições estabelecidas
no Edital e no Anexo III -- Minuta de Termo de Contrato, pelo prazo de 12
(doze) meses a contar da assinatura do Termo de Contrato, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite
estabelecido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ADJUDICO seu
objeto à empresa CIPULLO & FONTES PRODUTOS E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA., e AUTORIZO a despesa a seu favor no valor global
estimado de R$60.967,74 (sessenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e
setenta e quatro centavos), sendo R$18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)
estimado para a mão de obra e R$42.067,74 (quarenta e dois mil e sessenta e
sete reais e setenta e quatro centavos) estimado para peças, devendo onerar
dotação orçamentária do presente exercício o valor de R$6.300,00 (seis mil e
trezentos reais) estimado para a mão de obra e R$14.022,58 (quatorze mil, vinte
e dois reais e cinqüenta e oito centavos) estimado para o fornecimento de peças,
e o restante onerar dotação orçamentária do próximo exercício.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - Ao Departamento de Suprimentos para emissão das notas de empenho;
2 - Ao Departamento de Planejamento Controle e Custos, para anotações;
3 - À Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para lavratura do Termo
de Contrato, e 
4 - À Secretaria de Saúde, para as demais providências.

PEDRO REIS GALINDO
Secretario Municipal de Administração

6 Quarta-feira, 11 de setembro de 2002



EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 10 de Setembro de 2002
PROTOCOLADO N.º 40.121/2002
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
REFERENTE: Tomada de Preços 033/2002
OBJETO: Aquisição de móveis e acessórios hospitalares para abastecer as
Unidades de Saúde, de acordo com as especificações constantes do Anexo I --
Formulário ‘‘Cotação de Preços’’.
Face aos elementos constantes no presente protocolado, em especial a
impugnação ao Edital pela empresa BIOCAM Equipamento Médico Hospitalar
Ltda., referente ao item 026, berço aquecido simples com termostato e
termômetro e, diante da manifestação da Secretaria de Saúde, REVOGO por
razão de interesse público, com fulcro no ‘‘caput’’ do artigo 49 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, o item 026 da licitação em epígrafe.
Publique-se na forma da lei. Após, à Comissão Permanente de Licitações para
Assuntos da Secretaria de Saúde, para prosseguimento da licitação. 

PEDRO REIS GALINDO

Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Protocolado n.º 36.115/2001 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação -
Assunto: Tomada de Preços nº 028/2002 - Objeto: Contratação de Empresa para
execução das obras de reforma e construção da EMEF ‘‘Dulce Bento do Nascimento’’
com área total a reformar de 1.218,96 m2 e área total a construir de 25,18 m2.
Após análise técnica das propostas efetuadas pela Secretaria de Obras e
Projetos, fls. 487 a 491, esta Comissão decide por:
1- CLASSIFICAR EM PRIMEIRO LUGAR a proposta da empresa DHY
Engenharia e Comércio Ltda.; 
2- DESCLASSIFICAR a proposta da empresa FBN Construções e Comércio
Ltda., por estar em desacordo com o item 7.5 do Edital, apresentando
quantitativos diferentes dos fornecidos pela PMC, constantes do Anexo I da
Pasta Técnica, para os serviços 700.01.11 e 700.04.60.
A classificação das propostas das demais empresas encontra-se em planilhas de
fls. 490/91. De acordo com o subitem 7.3 do Edital, a Comissão refez os
cálculos dos preços globais ofertados para fins de julgamento conforme
planilhas em fls. 498 a 593.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão
Permanente de Licitações da Secretaria de Administração, localizada à Avenida
Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas - SP, nos horários das 08:30 às 16:30 horas.

Campinas, 09 de setembro de 2002

WALTER GRUNEWALD CURZIO

JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA JÚNIOR

MARILDA LARA PIZA

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA

LUÍS HENRIQUE MITIDIERI

VILMA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

PROTOCOLADO Nº 26.950/2002
INTERESSADO: S.M.S.
ASSUNTO: Concorrência nº 023/2002
OBJETO: Registro de Preços de Materiais de Consumo Odontológico.
A Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de
Saúde, após análise das propostas apresentadas na licitação sob referência, decide por:
01) CLASSIFICAR em primeiro lugar as propostas das empresas abaixo
relacionadas, para os itens mencionados, conforme segue:
- CASA CASTEL LTDA., para os itens 056, 057, 058, 059, 060, 061, 079,
109, 110, 111, 138, 152, 153, 225, 226 e 227;
- PLÁSTICOS CREMER S.A., para o item 049;
- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA., para
o item 001;
- DENTAL LELLO LTDA., para os itens 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009,
010, 011, 014, 015, 016, 026, 027, 029, 030, 031, 036, 038, 039, 040, 041, 042,
044, 046, 047, 050, 051, 052, 053, 062, 063, 064, 065, 068, 075, 077, 080, 081,
082, 083, 084, 085, 086, 090, 091, 092, 093, 096, 098, 101, 102, 105, 108, 112,
113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 127, 130, 131, 132, 137, 147, 151, 155,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 219, 220, 222, 223 e 224;

- DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE
LTDA., para os itens 004, 012, 013, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025,
028, 032, 033, 034, 035, 037, 043, 045, 054, 055, 066, 067, 069, 070, 071, 072,
073, 074, 076, 078, 087, 088, 089, 094, 095, 097, 103, 107, 117, 122, 124, 128,
134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150,154, 156,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 183, 189, 190, 191, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 221; 
- SUTUR-CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS
HOSPITALARES LTDA., para o item 104;
- VIBEL COMERCIAL LTDA. -- ME, para o item 106.
02) DESCLASSIFICAR os itens das propostas abaixo, pelos motivos relacionados:
a) Por não apresentar cópia autenticada do Alvará Sanitário ou da Licença de
Funcionamento do Licitante, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária
Municipal ou Estadual, em vigência, descumprindo o subitem 9.1 alínea ‘‘d’’ do
Edital Licitatório:
- A. M. MOLITERNO e POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE
FIOS CIRÚRGICOS LTDA., para a totalidade de suas propostas.
b) Por ofertar produto incompatível com as especificações técnicas do Anexo
I - Formulário - "Cotação de Preços", conforme subitem 11.4 alínea ‘‘j’’ do
Edital Licitatório:
- A. M. MOLITERNO, para os itens 004, 013, 097 e 138;
- DENTAL LELLO LTDA., para os itens 012, 013, 017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 032, 060, 079 e 153;
- DE PAULI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., para o item 138;
- DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE
LTDA., para os itens 133 e 138;
- VIBEL COMERCIAL LTDA. -- ME, para o item 104.
c) por terem apresentado preços excessivos em relação à pesquisa prévia de
preços, conforme subitem 11.4 alínea ‘‘e’’ do Edital Licitatório:
- A. M. MOLITERNO, para os itens 001, 009, 028, 032, 038, 041, 043, 067,
069, 077, 079, 088, 099, 104, 106, 107, 117, 125, 141 e 221;
- CASA CASTEL LTDA., para os itens 077, 137, 148, 149 e 150;
- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAMACÊUTICOS LTDA., para
os itens 013 e 075;
- DENTAL LELLO LTDA., para os itens 028, 032, 103, 106, 117, 125 e 136;
- DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE
LTDA., para os itens 001, 002, 003, 007, 009, 038, 040, 041, 042, 046, 048, 050,
062, 064, 068, 075, 099, 102, 104, 105, 106, 108, 114, 125, 126, 137, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 222;
- VIBEL COMERCIAL LTDA. -- ME, para os itens 059, 060, 061, 068, 109,
110, 111, 131, 137, 152 e 155;
d) por terem apresentado preços inexeqüíveis em relação à pesquisa prévia de
preços, conforme subitem 11.4 alínea ‘‘e’’ do Edital Licitatório:
- A. M. MOLITERNO, para o item 115;
- DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE
LTDA., para o item 115.
03) CANCELAR os itens 048, 099, 100, 125, 126, 129 e 133, por não
acorrerem propostas em condições de cotejo.
A Comissão informa que o item 123, está sob análise de REVOGAÇÃO.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão
Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria de Saúde, localizada à
Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas (SP) nos horários de 08h30min
às 12h00 e das 14h00 às 16h30min. 

Campinas, 10 de setembro de 2002

CLÉRIA MARIA MORENO GIRALDELO

ESTER MIRIAN BELO RODRIGUES

ISABEL AP. LANGE SARDINHA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA E COM NECESSIDADES ESPECIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos todos os Conselheiros Titulares e Suplentes para a Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência e com
Necessidades Especiais -- CMADENE a realizar-se no dia 12 de setembro de
2002 nas dependências do NA, última sala à esquerda do prédio sito à Rua
Ferreira Penteado, 1331 -- Centro -- fundos, com início às 17:30 horas.

Campinas, 06 de setembro de 2002

ROSELI BIANCO PIANTONI

Presidente do CMADENE

(10, 11 e 12/09)
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONVITE
O Governo Democrático e Popular tem como uma de suas metas a valorização
dos trabalhadores, no processo de atuação participativa de todas as secretarias.
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos está implantando um programa
de integração com os funcionários que ingressaram no serviço público
municipal, com o objetivo de promover o acolhimento desses profissionais no
novo local de trabalho, a Prefeitura Municipal de Campinas.
O processo será iniciado nesta primeira etapa com os funcionários que
ingressaram na Prefeitura de janeiro até abril de 2002, com encontros onde
serão ouvidas as impressões e serão fornecidas aos funcionários informações
relevantes acerca do início de sua vida funcional. 
A Secretaria Municipal de Educação, em apoio ao programa a ser implantado,
vem solicitar das Direções das Unidades Escolares e demais Chefias que
colaborem na divulgação do evento, incentivando os funcionários a
participarem das atividades no período programado para seu comparecimento.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretaria Municipal de Educação

(07, 10 e 11/09)

COMUNICADO
A comissão do Plano de Cargos e Carreira, Salário e Benefícios vem por meio
deste, comunicar a impossibilidade do envio da minuta na data prevista em DOM
(09/09/02) e da decisão da Assembléia de Representantes do dia 28/08/02, por
motivo de alteração do Cronograma apresentado pela Câmara Técnica.
Sendo assim, fica suspensa a Assembléia Geral do dia 13/09/02 aguardando
novas orientações. 

Campinas, 09 de setembro de 2002

A COMISSÃO

(10, 11 e 12/09)

COMUNICADO
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições,
- considerando que os professores efetivos que estavam substituindo como
Especialistas estão retornando para a sala de aula,
- considerando que os professores Função Atividade e Estabilidade Provisória
deverão escolher nova substituição, nos casos em que o professor Efetivo
reassumir as suas funções,
- considerando que os professores Função Atividade e Estabilidade
Provisória escolhem prioritariamente em relação ao professor substituto
contratado temporariamente,
COMUNICA que:
Não serão atribuídas aulas em caráter de substituição nos próximos dias 11 e 18
do corrente mês, aos professores concursados conforme os Editais 01/2000 e
05/2002 e aos professores cadastrados conforme Edital SME 13/02.
No próximo dia 18/09/02 haverá sessão de atribuição para os professores
Função Atividade e Estabilidade Provisória que perderam a substituição,
decorrente do retorno do professor efetivo para sala de aula. Os professores
deverão comparecer munidos do anexo, nos seguintes horários:
- 9:00 horas: FA de 5ª a 8ª séries
- 10:00 horas: EP de 5ª a 8ª séries
- 14:00 horas: 1ª a 4ª série e Educação Infantil FA e EP

Campinas, 09 de setembro de 2002.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

(10, 11 e 12/09)

CONVITE
O Conselho Municipal de Educação tomou a iniciativa de deflagrar as
discussões para elaboração do Plano Municipal de Educação de nosso
Município. Esse documento deverá sistematizar o planejamento decenal para a
educação de nossa cidade, envolvendo todos os níveis e modalidades de
educação formal e não formal.
Você está convidado para nos ajudar a divulgar e construir o referido Plano, que
visa apontar os rumos da Educação de Campinas e reforçar o pacto social para
fazer vigorar o direito de todos e de todas a uma Educação de Qualidade Social.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI 

Secretária Municipal de Educação - Presidente do Conselho Municipal de Educação de Campinas

Evento: Plano Municipal de Educação de Campinas
Local: Salão Vermelho, Paço Municipal, Av. Anchieta, 200
Data: 12 de setembro de 2002
Horário: das 19h00 às 21h00
(10, 11 e 12/09)

SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -- GESTÃO 2002

Realizada em 26/08/2002
PAUTA DA REUNIÃO
- Discussão da Lei que institui o Conselho das Escolas Municipais e Regimento Interno
- Informes: Escola Viva . . . Presente e III Congresso Municipal de Educação
DELIBERAÇÕES
- Fidelidade a pauta previamente estabelecida
- Cada Unidade Educacional deverá convocar seus conselheiros para que seja
discutida a Lei nº 7145 de 03 de setembro de 1991 -- Lei que Institui o Conselho
das Escolas Municipais.. O objetivo é a ampla participação de todo/as na
elaboração de propostas para mudanças na referida lei.
- Enviar a ata de discussão ao Departamento de Educação e Cidadania até 24 de
setembro.
PRÓXIMA REUNIÃO:
Data: 05/10/2002 -- 8h00 -Local: Salão Vermelho
Pauta Única: Discussão da Lei que institui o Conselho das Escolas Municipais
e Regimento Interno

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

(11, 12 e 13/09)

COMUNICADO SME / FUMEC

De acordo com o Calendário elaborado pela Secretaria Municipal de
Recursos Humanos visando validar o Novo Plano da Previdência, a
Secretária Municipal de Educação solicita que seja eleito um (01)
representante por Família Ocupacional: de Ensino, de Apoio à Educação,
Administrativo e Operacional de cada Unidade Educacional.
As Unidades Educacionais deverão encaminhar para a S.M.E./FUMEC a relação
dos representantes, com nome e matrícula completa, até o dia 20/09/2002.
CRONOGRAMA:
Dia 27/09/2002 - Reunião com os Representantes eleitos de cada Unidade
Educacional por região.
Local: Centro Cultural Evolução
Rua Regente Feijó, 1087- Centro (próximo à Rua Campos Sales)
Horário: 9:00 às 12:00 horas -- Regiões Noroeste e Sudoeste
Horário: 14:00 às 17:00 horas -- Regiões Norte, Sul e Leste 

Campinas, 10 de setembro de 2002 

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

(11, 12 e 13/09)

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Protocolo nº:4.931/00, anexo 8101061/01 Interessado:Aloir José Luchi
Cód. Contr.: 055.047.903/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro os pedidos de revisão dos lançamentos
do IPTU para os exercícios de 2.000 e 2.001, alterando-se de territorial para
predial, sendo a área construída de 106,27m2, o tipo/padrão/subpadrão A-3.0 e o
ano-base de depreciação 1.996, mantendo-se os demais dados de fatores e áreas
inalterados. Determino que as alterações sejam retroativas ao exercício de
1.997, com base em documentos anexados ao processo, cancelando-se os débitos e
reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente exercício fiscal,
nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 5.082/00, anexo 6.894/01 Interessado: Nehmetallah Youssef Karam
Cód. Contr.: 041.007.650/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro os pedidos de revisão dos lançamentos
do IPTU para os exercícios de 2.000 e 2.001, alterando-se o
tipo/padrão/subpadrão de C-1.0 para F-2.0, mantendo-se a área construída, o ano
base de depreciação e os demais dados de fatores e áreas inalterados,
cancelando-se os débitos e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no
presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 5.691/2.000, anexo 8100466/01 Interessado: Adolfo
Carlos Breternitz Cód.Contr.: 042.008.214/02 Assunto: Revisão de
Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento
do IPTU para os exercícios de 2.000 e 2.001, visto que não há provas para
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alterações cadastrais nos exercícios requeridos. Determino, porém, a partir do
exercício de 2.002, alteração da área construída para 579,00m2, do
tipo/padrão/subpadrão para C-1.0 e do ano-base de depreciação para 1.986, com
base em vistoria realizada no local em 12/04/2.001, mantendo-se o e os demais
dados de fatores e áreas inalterados; cancelando-se os débitos e reemitindo-se os
lançamentos em cobrança atrasada, no presente exercício fiscal, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 5.729/2.000 Interessado:Maria Cristina Menezes
Cód.Contr.: 031.521.025/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU para o exercício de 2.000, visto que não há provas para
alterações cadastrais no exercício requerido. Determino, a partir do exercício
de 2.002, alteração do tipo/padrão/subpadrão de B-3.0 para B-2.0, mantendo-se
a área construída, o ano-base de depreciação e os demais dados de fatores e
áreas inalterados; cancelando-se os débitos e reemitindo-se os lançamentos, no
presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº:5.808/2.000 Interessado:Maria do Carmo Lima Batista
Cód.Contr.: 042.098.078/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149, combinados
com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN), e artigos 28 e
33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento do IPTU para
o exercício de 2.000, visto que não há provas para alterações cadastrais no exercício
requerido. Determino, a partir do exercício de 2.002, alteração do
tipo/padrão/subpadrão de B-3.0 para B-1.5, mantendo-se a área construída, o ano-base
de depreciação e os demais dados de fatores e áreas inalterados; cancelando-se os
débitos e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente exercício
fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 6.146/2.000 Interessado:Antônio Aparecido Nardi
Cód.Contr.: 042.673.100/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.000, alterando-se de territorial para predial, sendo a
área construída de 57,30 m2, o tipo/padrão/subpadrão A-2.0 e o ano-base de
depreciação 1.996, mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados,
estando o pedido intempestivo para os exercícios de 1.998 e 1.999. Determino
que as alterações acima sejam retroativas ao exercício de 1.997, com base em
documentos anexados ao processo. Determino, a partir do exercício de 2.002,
nova alteração cadastral do imóvel em questão, passando-se a área construída para
235,70 m2, o tipo/padrão/subpadrão para A-1.8 e o ano-base de depreciação para
1.999, mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados, com base em
vistoria realizada no local em 29/05/2.001; cancelando-se os débitos e
reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente exercício fiscal,
nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº:6.443/2.000 Interessado:Darci Pavan
Cód.Contr.: 042.764.500/02Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento
do IPTU para o exercício de 2.000, visto que não há provas para alterações
cadastrais no exercício requerido. Determino, a partir do exercício de 2.002,
alteração da área construída para 238,15 m2, do tipo/padrão/subpadrão para A-2.6
e do ano-base de depreciação para 1.995, com base em vistoria realizada no local
em 30/05/2.001, mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados;
cancelando-se os débitos e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no
presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº:6.471/2.000 Interessado:Paulo de Faria
Cód.Contr.: 008.095.600/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento
do IPTU para o exercício de 2.000, visto que não há provas para alterações
cadastrais no exercício requerido. Determino, a partir do exercício de 2.002,
alteração da área construída para 237,69 m2, do tipo/padrão/subpadrão para A-3.0
e do ano-base de depreciação para 1.983, com base em vistoria realizada no local
em 17/04/2.001, mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados;
cancelando-se os débitos e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no
presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº:6.606/2.000, anexo 5.163/2.001 Interessado:Bento Pereira
Peixoto
Cód. Contr.: 014.195.000/03 Assunto:Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro os pedidos de revisão de
lançamentos do IPTU a partir do exercício de 2.000, alterando-se de
territorial para predial, sendo a área construída de 103,50 m2, o
tipo/padrão/subpadrão A-3.0 e o ano-base de depreciação 1.999, conforme
documentos anexos ao processo, mantendo-se os demais dados de fatores e

áreas inalterados; cancelando-se os débitos e reemitindo-se os lançamentos em
cobrança atrasada, no presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº
9.927/98 e alterações. Quanto ao carnê adicional citado pelo requerente, trata-se
de lançamento complementar do IPTU referente ao exercício de 2.000. 
Protocolo nº: 6.659/2.000, anexo 7.455/2.001 Interessado: Joaquim
Francisco de Santana Cód.Contr.: 013.774.000/03 Assunto: Revisão de
Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento
do IPTU para os exercícios de 2.000 e 2.001, visto que não há provas para
alterações cadastrais nos exercícios requeridos. Determino, porém, a partir do
exercício de 2.002, alteração do lançamento de territorial para predial, com área
construída de 255,47 m2, tipo/padrão/subpadrão A-3.1 e ano-base de depreciação
2.001, com base em vistoria realizada no local em 27/06/2.001, mantendo-se o e os
demais dados de fatores e áreas inalterados; cancelando-se os débitos e
reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente exercício fiscal,
nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº 6.903/00 Interessado: João Henrique de Souza
Cód. Contr.: 055.042.152/03 Assunto:Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do
lançamento do IPTU/2.000, alterando-se de territorial para predial, sendo a
área construída de 58,00 m2, o tipo/padrão/subpadrão A-2.0 e o ano-base de
depreciação 1.998, mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados.
Determino que as alterações sejam retroativas ao exercício de 1.999, com
base em documentos e informações anexados ao processo, cancelando-se os
débitos e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente
exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 6.935/2.000 Interessado: Jacinto Pinheiro
Cód.Contr.: 042.488.400/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU para o exercício de 2.000, visto que não há provas para
alterações cadastrais no exercício requerido. Determino, a partir do exercício
de 2.002, alteração do lançamento de territorial para predial, com área construída
de 50,00 m2, tipo/padrão/subpadrão A-2.0, ano-base de depreciação 2.001,
mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados; cancelando-se os
débitos existentes e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no
presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 7.175/2.000 Interessado: Waldir Gimenes Gonzalez
Cód. Contr.: 055.082.264/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU 
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão de lançamento do
IPTU/2.000, alterando-se de territorial para predial, sendo a área construída de
69,60 m2, o tipo/padrão/subpadrão A-2.9 e o ano-base de depreciação 1.994,
mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados. Determino que as
alterações acima sejam retroativas ao exercício de 1.997, com base em
documentos anexados ao processo. Determino, a partir do exercício de 2.002,
nova alteração cadastral do imóvel em questão, passando-se a área construída para
181,40 m2, o tipo/padrão/subpadrão para A-3.0 e o ano-base de depreciação para
1.998, mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados, com base em
vistoria realizada no local em 06/03/2.001; cancelando-se os débitos e
reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente exercício fiscal,
nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº:7.242/2.000 Interessado:José Anésio Costa
Cód. Contr.: 048.184.000/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU 
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.000, alterando-se de territorial para predial, sendo a área
construída de 56,71 m2, o tipo/padrão/subpadrão A-2.9 e o ano-base de
depreciação 1.999, com base em vistoria realizada no local em 04/04/2.001 e em
comprovante de endereço de entrega anexado ao processo, mantendo-se os demais
dados de fatores e áreas inalterados. Determino, a partir do exercício de 2.002,
nova alteração cadastral do imóvel em questão, passando-se a área construída para
161,62 m2, o tipo/padrão/subpadrão para A-3.0 e o ano-base de depreciação para
2.000, com base em vistoria realizada no local, também, em 04/04/2.001,
mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados; cancelando-se os
débitos e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente
exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 7.898/00, anexo 14.600/01 Interessado: Sandra Regina de Souza
Cód. Contr.: 055.060.777/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro os pedidos de revisão dos lançamentos
do IPTU para os exercícios de 2.000 e 2.001, alterando-se de territorial para
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predial, sendo a área construída de 88,20 m2, o tipo/padrão/subpadrão A-2.7 e o
ano-base de depreciação 1.993, mantendo-se os demais dados de fatores e áreas
inalterados. Determino que as alterações sejam retroativas ao exercício de
1.997, com base em documentos anexados ao processo, cancelando-se os débitos e
reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente exercício fiscal,
nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 8.343/00, anexo 8100011/01 Interessado: Maria Izabel Feitosa
Cód. Contr.: 055.041.782/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão do lançamento
do IPTU do exercício de 2.000, visto que não há provas para alterações cadastrais
até 1°/01/2.000, data em que se considera ocorrido o fato gerador do imposto deste
exercício. Defiro, porém, o pedido de revisão do lançamento do IPTU do
exercício de 2.001, com base em vistoria efetuada no local em 13/07/2.000,
alterando-se de territorial para predial, sendo a área construída de 84,94m2, o
tipo/padrão/subpadrão A-2.6 e o ano-base de depreciação 2.000, mantendo-se os
demais dados de fatores e áreas inalterados, cancelando-se os débitos e
reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente exercício fiscal,
nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 8.461/2.000 Interessado: José Franco da Silveira
Cód. Contr.: 055.005.491/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU 
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU a partir do exercício de 2.000, alterando-se de territorial
para predial, sendo a área construída de 243,45 m2, o tipo/padrão/subpadrão
A-3.0 e o ano-base de depreciação 1.999, com base em vistoria realizada no
local e em comprovante de endereço de entrega informado no processo,
mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados; cancelando-se os
débitos e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente
exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 8.468/2.000 Interessado: Roseli Calderaro dos Santos
Cód. Contr.: 055.040.717/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU 
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU a partir do exercício de 2.000, alterando-se de territorial
para predial, sendo a área construída de 50,00m2, o tipo/padrão/subpadrão A-2.0 e
o ano-base de depreciação 1.999, com base em documentos anexados no processo,
mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados; cancelando-se os
débitos e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no presente
exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 8.483/2.000 Interessado: José Messias
Cód. Contr.: 055.056.825/03 ASSUNTO: REVISÃO DE LANÇAMENTO IPTU 
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão de lançamento do
IPTU/2.000, alterando-se de territorial para predial, sendo a área construída de
73,30 m2, o tipo/padrão/subpadrão A-2.8 e o ano-base de depreciação 1.996,
mantendo-se os demais dados de fatores e áreas inalterados. Determino que as
alterações acima sejam retroativas ao exercício de 1.997, com base em
informações e documentos anexados ao processo. Determino, a partir do
exercício de 2.001, nova alteração cadastral do imóvel em questão, passando-se a
área construída para 142,78 m2, o tipo/padrão/subpadrão para A-2.7 e o ano-base
de depreciação para 1.997, mantendo-se os demais dados de fatores e áreas
inalterados, com base em vistoria realizada no local em 08/11/2.000;
cancelando-se os débitos e reemitindo-se os lançamentos em cobrança atrasada, no
presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 13.448/2.001 Interessado: Nelson Alaite Júnior
Cód.Contr.: 050.052.000/03, 050.073.000/03, 050.074.000/03, 050.075.000/03
e 055.011.409/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro parcialmente o presente
pedido, mantendo-se os lançamentos do IPTU/2.001 para os referidos
imóveis, tendo em vista que o requerente não juntou os documentos necessários
a comprovação da alegação de que os imóveis em questão estão localizados em
área de preservação ambiental, conforme determina o Decreto Municipal nº
13.338/2.000, assim como pelo fato de que os dados e a metodologia de
cálculos encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os
mesmos verificados e confirmados pelos órgãos competentes, visto que cada
terreno possui 2(dois) dos melhoramentos previstos nos termos do artigo 32 da Lei
Federal 5.172/66-CTN e artigo 14 da Lei Municipal 5.626/85-CTM, sendo os
terrenos integrantes do Loteamento Parque Rural Fazenda Santa Cândida, com
planta aprovada através do Decreto 11.569 de 1994; cancelando-se, todavia, os
débitos existentes referentes à Taxa de Coleta e Remoção de Lixo a partir do
exercício de 1.998, considerando que os mesmos não são atendidos com a
prestação do serviço, reemitindo-se os lançamentos do IPTU, em cobrança
atrasada, no presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e
alterações. Recorro de ofício à Junta de Recursos Tributários em atendimento

ao disposto nos artigos 63 e 64 da Lei 11.109/01, intimado o requerente para,
querendo, apresentar suas contra-razões nos termos do artigo 65 da referida Lei.

Protocolo nº: 13.450/2.001 Interessado: Nelson Alaite Júnior
Cód.Contr.: 050.071.000/03, 050.072.000/03, 050.169.000/03, 050.170.000/03,
055.171.000/03 e 050.172.000/03. 
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro parcialmente o presente
pedido, mantendo-se os lançamentos do IPTU/2.001 para os referidos
imóveis, tendo em vista que o requerente não juntou os documentos necessários
a comprovação da alegação de que os imóveis em questão estão localizados em
área de preservação ambiental, conforme determina o Decreto Municipal nº
13.338/2.000, assim como pelo fato de que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, visto que cada terreno possui
2(dois) dos melhoramentos previstos nos termos do artigo 32 da Lei Federal
5.172/66-CTN e artigo 14 da Lei Municipal 5.626/85-CTM, sendo os terrenos
integrantes do Loteamento Parque Rural Fazenda Santa Cândida, com planta
aprovada através do Decreto 11.569 de 1994; cancelando-se, todavia, os débitos
existentes referentes à Taxa de Coleta e Remoção de Lixo a partir do exercício
de 1.998, considerando que os mesmos não são atendidos com a prestação do
serviço, reemitindo-se os lançamentos do IPTU, em cobrança atrasada, no presente
exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. Recorro de
ofício à Junta de Recursos Tributários em atendimento ao disposto nos artigos
63 e 64 da Lei 11.109/01, intimado o requerente para, querendo, apresentar suas
contra-razões nos termos do artigo 65 da referida Lei. 
Protocolo nº: 13.451/2.001 Interessado: Nelson Alaite Júnior
Cód.Contr.: 050.058.000/03 e 050.109.000/03 Assunto: Revisão de
Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro parcialmente o presente
pedido, mantendo-se os lançamentos do IPTU/2.001 para os referidos
imóveis, tendo em vista que o requerente não juntou os documentos necessários
a comprovação da alegação de que os imóveis em questão estão localizados em
área de preservação ambiental, conforme determina o Decreto Municipal nº
13.338/2.000, assim como pelo fato de que os dados e a metodologia de
cálculos encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os
mesmos verificados e confirmados pelos órgãos competentes, visto que cada terreno
possui 2(dois) dos melhoramentos previstos nos termos do artigo 32 da Lei Federal
5.172/66-CTN e artigo 14 da Lei Municipal 5.626/85-CTM, sendo os terrenos
integrantes do Loteamento Parque Rural Fazenda Santa Cândida, com planta
aprovada através do Decreto 11.569 de 1994; cancelando-se, todavia, os débitos
existentes referentes à Taxa de Coleta e Remoção de Lixo para o imóvel cadastrado
sob nº 050.109.000/03 a partir do exercício de 1.998, visto que o mesmo não é
atendido com a prestação do serviço, reemitindo-se os lançamentos do IPTU, em
cobrança atrasada, no presente exercício fiscal, mantendo-se os lançamentos
referentes à Taxa de Coleta e Remoção de Lixo para o imóvel cadastrado sob nº
050.058.000/03, tendo em vista que, para esse imóvel, o serviço encontra-se à
disposição do contribuinte nos termos do art. 77 da Lei 5.172/66-CTN. 
Protocolo nº: 8100688/2.001 Interessado: João PinheiroLisboa 
Cód.Contr.: 044.573.300/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o presente pedido,
tendo em vista que o protocolo 5.517/2.000, mencionado pelo requerente,
deixou de ser conhecido em virtude de ter ocorrido a perda do objeto, pela
extinção parcial do crédito, cuja decisão de primeira instância administrativa foi
publicada no D.O.M. em 25/07/2.001, não tendo sido o presente protocolo
fundamentado e instruído em conformidade com o inciso II e § 1º do artigo 200
da Lei 5.626/85 (CTM), devendo o lançamento ser mantido no referido
exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 3.456/1.999 Interessado: José Roberto Silveira 
Cód.Contr.: 037.847.660/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer o pedido de
revisão do lançamento do IPTU/1.999, por falta de qualificação do requerente,
nos termos do art. 200 da Lei Municipal nº 5626/85-CTM, devendo os
lançamentos(IPTU e Taxas Imobiliárias) serem mantidos no referido exercício
fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 8.591/2.000 Interessado: Alcir Alves da Silva Cód.Contr.:
044.496.400-03,  Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento
do IPTU/2.000, visto que o valor do metro quadrado do terreno, bem como os
dados e a metodologia de cálculos encontram-se corretos, nos termos da Lei
9.927/98, tendo sido os mesmos verificados e confirmados pelos órgãos
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competentes, sendo o terreno integrante do Loteamento Jardim Columbia, com
sua planta aprovada através da Decreto 980 de 1.956, devendo o lançamento ser
mantido no referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e
alterações. Quanto ao fato do terreno estar dentro da área de ampliação do
Aeroporto de Viracopos, nada a providenciar, tendo em vista que as obras de
ampliação do referido aeroporto naõ é de competência do município.
Protocolo nº: 49.001/2.000 Interessado: Rute Galbiatti Del’Acqua
Cód.Contr.: 048.293.100-03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.000, visto que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, sendo o terreno integrante
do Loteamento Jardim Indianópolis, com sua planta aprovada através do
Decreto 1.085 de 1.957, possuindo os melhoramentos previstos nos termos do
art. 14 da Lei 5.626/85-CTM, devendo o lançamento ser mantido no referido
exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 49.486/2.000 Interessado: Marlene Parrilha Quintana
Cód.Contr.: 042.099.730/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.000, tendo em vista que a área lançada está de acordo
com a especificação de condomínio e com a matrícula do imóvel, devendo o
lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 4.420/2.001 Interessado: Elza Rosa da Silva
Cód.Contr.: 055.008.704/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão do
lançamento do IPTU/2001, tendo em vista decisão favorável à requerente
quanto a revisão de lançamento do IPTU solicitada pelo protocolo 8.727/1.999,
cuja decisão foi publicada no D.O.M em 23/12/2.000, estando em andamento os
procedimentos para reemissão dos lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias),
nos termos da Lei Municipal 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 7.245/2.001 Interessado: Lea Carvalho Rodrigues
Cód.Contr.: 072.001.900/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2001, tendo em vista que a requerente não
fundamentou nem instruiu suas alegações no presente pedido, conforme
prescreve o § 1º do artigo 200 da Lei 5.626/85 (CTM), devendo os lançamentos
(IPTU e Taxas Imobiliárias) serem mantidos no referido exercício fiscal, nos
termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. Quanto ao protocolo
62.819/2.000, mencionado pela requerente, este foi indeferido por ser
intempestivo, sendo a decisão publicada no D.O.M. em 15/03/2.001.
Protocolo nº: 8.056/2.001 Interessado: Eugênia Arruda Azevedo
Cód.Contr.: 047.131.500/03 Assunto: Revisão de Lançamento do iptu
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, sendo o terreno integrante
do Loteamento São Judas Tadeu, com sua planta aprovada através da Lei 961
de 1.953, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos
termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 8.569/2.001 Interessado: Guido Carlo Orsatti 
Cód.Contr.: 055.039.789/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que o valor do metro quadrado do terreno,
bem como os dados e a metodologia de cálculos encontram-se corretos, nos
termos da Lei 9.927/98, devendo os lançamentos serem mantidos no referido
exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. Quanto
ao pedido de desconto de 9% para recolhimento em cota única, nada a
providenciar, tendo em vista que o contribuinte não apresentou os pagamentos
previstos dentro do prazo estipulado.
Protocolo nº: 8.766/2.001 Interessado: Dirceu da Silva Figueiredo 
Cód.Contr.: 047.544.800/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149, combinados
com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN), e artigos 28 e
33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento do
IPTU/2.001, visto que o valor do metro quadrado do terreno, bem como os dados e a
metodologia de cálculos encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, devendo

os lançamentos serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 e alterações. Quanto a revisão de lançamentos do IPTU
referentes aos exercícios fiscais de 1.999 e 2.000, a solicitação é intempestiva.
Protocolo nº: 9.295/2.001 Interessado: Mário Máximo
Cód.Contr.: 055.071.908/03  Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, sendo que o terreno possui
2(dois) dos melhoramentos previstos nos termos do art. 14 da Lei
5.626/85-CTM: iluminação pública e escola primária a uma distância inferior a
3(três) Km do imóvel em questão, devendo o lançamento ser mantido no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 9.296/2.001 Interessado: Mário Máximo
Cód.Contr.: 055.071.909/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, sendo que o terreno possui
2(dois) dos melhoramentos previstos nos termos do art. 14 da Lei
5.626/85-CTM: iluminação pública e escola primária a uma distância inferior a
3(três) Km do imóvel em questão, devendo o lançamento ser mantido no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 9.297/2.001 Interessado: Mário Máximo Cód.Contr.:
055.071.891/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, sendo que o terreno possui
2(dois) dos melhoramentos previstos nos termos do art. 14 da Lei
5.626/85-CTM: iluminação pública e escola primária a uma distância inferior a
3(três) Km do imóvel em questão, devendo o lançamento ser mantido no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 9.299/2.001 Interessado: Francisco Aria
Cód.Contr.: 055.071.895/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, sendo que o terreno possui
2(dois) dos melhoramentos previstos nos termos do art. 14 da Lei
5.626/85-CTM: iluminação pública e escola primária a uma distância inferior a
3(três) Km do imóvel em questão, devendo o lançamento ser mantido no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 50.259/2.001, anexado ao Protocolo nº 9.489/2.001
Interessado: GEPPAR -- Gestão Patrimonial e Participações S/C Ltda
Cód.Contr.: 055.082.056/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro a presente solicitação,
visto que o requerente deixou de apresentar documentos que o qualificassem em
seu pedido inicial, conforme previsto no artigo 200 da Lei 5.626/85-CTM,
devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos da
Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 11.260/2.001 Interessado: José Dalaqua 
Cód.Contr.: 045.067.100/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo/2.001, visto
que o valor do metro quadrado do terreno, bem como os dados e a metodologia
de cálculos encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os
mesmos verificados e confirmados pelos setores competentes. Quanto à coleta e
remoção de lixo, o serviço encontra-se à disposição do contribuinte nos termos
do art. 77 da Lei 5.172/66-CTN, devendo os lançamentos serem mantidos no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 13.449/2.001 Interessado: Nelson Alaite Júnior
Cód.Contr.: 050.082.000/03, 050.083.000/03, 050.084.000/03 e 051.560.000/03.
Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro parcialmente o presente
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pedido, mantendo-se os lançamento do IPTU/2.001 para os imóveis em
questão, visto que o valor do metro quadrado dos terrenos, bem como os dados e a
metodologia de cálculos encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo
sido os mesmos verificados e confirmados pelos setores competentes,cancelando-se,
todavia, os débitos existentes referentes à Taxa de Coleta e Remoção de Lixo para o
imóvel cadastrado sob nº 050.082.000/03 a partir do exercício de 1.999, visto que o
mesmo não é atendido com a prestação do serviço, reemitindo-se os lançamentos do
IPTU, em cobrança atrasada, no presente exercício fiscal, mantendo-se os
lançamentos referentes à Taxa de Coleta e Remoção de Lixo para os imóveis
cadastrados sob os nºs 050.083.000/03, 050.084.000/03 e 051.560.000/03, tendo em
vista que, para esses imóveis, o serviço encontra-se à disposição do contribuinte nos
termos do art. 77 da Lei 5.172/66-CTN.
Protocolo nº: 13.520/2.001 Interessado: Arionaldo Pereira dos Santos
Cód.Contr.: 045.957.900/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149, combinados
com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN), e artigos 28 e
33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, indefiro o presente pedido, visto que a Decisão de Primeira
Instância Administrativa referente ao protocolo 8.669/2.000, indeferindo a solicitação
contida no mesmo, foi publicada no D.O.M. em 01/09/2.000.
Protocolo nº: 56.905/2.001 Interessado: GEPPAR -- Gestão Patrimonial e
Participações S/C Ltda Cód.Contr.: 055.082.056/03 Assunto: Juntada de
Contrato Social 
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro a presente solicitação,
visto que o protocolo nº 9.489/2001, mencionado pela requerente, para juntada
de Contrato Social, já teve decisão publicada no D.O.M. de 04/07/2.001, sendo
esta retificada, com publicação no D.O.M. de 14/08/2.001, tornando-a definitiva
nos termos do art. 235 da Lei 5.626/85 (CTM).
Protocolo nº: 8100408/2.001 Interessado: Paulo Eduardo Ordine de Godoy 
Cód.Contr.: 041.572.300/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, sendo o terreno integrante
do Loteamento Jardim São Judas Tadeu, com sua planta aprovada através do
Decreto 944 de 1.956, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício
fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 8100410/2.001 Interessado: Paulo Eduardo Ordine de Godoy 
Cód.Contr.: 041.572.200/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, sendo o terreno integrante
do Loteamento Jardim São Judas Tadeu, com sua planta aprovada através do
Decreto 944 de 1.956, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício
fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 8100758/2.001 Interessado: Milton da Cruz 
Cód.Contr.: 055.053.082/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, sendo o terreno integrante
do Loteamento Parque Residencial Campina Grande, com sua planta aprovada
através do Decreto 8.021 de 1.984, devendo o lançamento ser mantido no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 8100817/2.001 Interessado: Lurdinéia Jaquechesk 
Cód.Contr.: 042.549.100/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que os dados e a metodologia de cálculos
encontram-se corretos, nos termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos
verificados e confirmados pelos órgãos competentes, sendo o terreno integrante
do Loteamento Cidade Satélite Iris de Campinas, com sua planta aprovada
através da Lei 702 de 1.952, possuindo 4 (quatro) dos melhoramentos previstos
no artigo 14 da Lei Municipal 5.626/85, devendo o lançamento ser mantido no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 8101012/2.001 Interessado: Ricardo José Zago
Cód.Contr.: 055.065.078/03 assuntoRevisão da Taxa de Coleta. Remoção e
Destinação do Lixo/2.001 
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos

artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão da
Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo/2001, alterando-se a
somatória das testadas de 33,45 m para 20,17 m, mantendo-se os demais dados,
reemitindo-se os lançamentos (IPTU + Taxa), no presente exercício fiscal, em
cobrança atrasada, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 02/201/1212, Interessado: Manuel Pires Filho, C.C.:
042.117.507-02. Com base na manifestação do setor competente e nos artigos
145 e 149, combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº
5.172/66 (CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e
atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido
de revisão de lançamento da Taxa de Lixo, visto que o lançamento se
encontra nos termos da Lei 9.927/98, alterada pelas Leis 10.400/99 e 10.736/00,
devendo assim, ser mantido o lançamento do presente exercício fiscal. 
Protocolo: 02/201/0429, Interessado: Paulo César Paulice, C. C.:
042.098.926-02. Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao
disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer
do pedido de revisão de IPTU de box de garagem, visto que a Lei
10.464/2000 já foi revogada, configurando-se assim a falta de amparo legal do
pedido, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias) serem mantidos
no referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (alterada
pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo: 12.490/02, Interessado: Osmar Antônio de Souza, C. C.:
055.045.797-02. Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao
disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do
pedido de revisão do lançamento do IPTU/2001 e 2002, visto que a impugnação
apresentada refere-se a mais de um documento de formalização do crédito tributário,
nos termos do artigo 39 da Lei 11.109/01, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas
Imobiliárias) serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo: 12.399/02, Interessado: Lauro Brotto, C. C.: 042.080.182-02. Com
base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do
IPTU/2002, visto que não é possível determinar o objeto requerido, nos termos do
artigo 70, IV, da lei 11.109/01, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas
Imobiliárias) serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo: 5.187/02, Interessado: Rosaly Bifi, C. C.: 026.525.000-02. Com
base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos artigos
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
desarquivamento do protocolado 61.691/96, visto que não é possível
determinar o objeto requerido, nos termos do artigo 70, IV, da Lei 11.109/01,
visto que a requerente não alega nenhum motivo para solicitar o
desarquivamento do processo, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas
Imobiliárias) serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 8.075/1995, Interessado: Cooperativa Central de Fertilizantes
-- COOPERFERTIL, C.C.: 042.105.365-02. Com base na manifestação do
setor competente e nos artigos 145 e 149, combinados com o artigo 173, da Lei
Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal
nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, indefiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU/1995, visto
que o valor venal lançado foi apurado através de vistoria oficial. Porém
determino a retificação do lançamento para o exercício de 1995, nos termos da
vistoria fiscal, feita em 10/05/1999, referente à Ordem de Serviço 01/99,
alterando-se a área construída para 26.982,07 m2, o tipo/padrão/subpadrão para
E-2.5 e ano base para depreciação 1983, e restaurando-se os lançamentos de
1993 e 1994, conforme lançamentos originais, a saber: área construída de
26.937,18 m2, tipo/padrão/subpadrão E-2.0 e ano base para depreciação 1983
mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados; cancelando-se os
débitos e reemitindo-se os lançamentos(IPTU e Taxas Imobiliárias) em
cobrança atrasada no presente exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº
9.927/98(alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 9.030/1996, Interessado: Durval Otero, C.C.: 043.404.900-03,
043.405.300-03, 043.405.400-03, 043.405.500-03, 043.405.600-03, 043.405.700-03,
043.405.800-03, 043.405.900-03, 043.406.000-03, 043.406.100-03, 043.404.400-03,
043.406.200-03, 043.406.300-03, 043.406.400-03, 043.403.900-03, 043.404.000-03,
043.404.100-03, 046.373.200-03, 043.405.000-03, 043.405.100-03, 043.405.200-03,
043.404.500-03, 043.404.600-03, 043.404.300-03, 043.404.200-03, 043.404.700-03,
043.404.800-03 e 043.406.500-03. Com base na manifestação do setor competente e
nos artigos 145 e 149, combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar)
nº 5.172/66 (CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo
aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão do
lançamento do IPTU/1996, visto que os lançamentos encontram-se corretos, nos
termos da legislação em vigor à época e que o loteamento foi devidamente aprovado
pela Lei 977/53, devendo os lançamentos serem mantidos no referido exercício fiscal,
nos termos das Leis Municipais nºs 8.240/94 e suas alterações.
Protocolo nº: 12.821/1998, Interessado: Durval Otero, C.C.: 043.404.900-03,
043.405.300-03, 043.405.400-03, 043.405.500-03, 043.405.600-03, 043.405.700-03,
043.405.800-03, 043.405.900-03, 043.406.000-03, 043.406.100-03, 043.404.400-03,
043.406.200-03, 043.406.300-03, 043.406.400-03, 043.403.900-03, 043.404.000-03,
043.404.100-03, 046.373.200-03, 043.405.000-03, 043.405.100-03, 043.405.200-03,
043.404.500-03, 043.404.600-03, 043.404.300-03, 043.404.200-03, 043.404.700-03,
043.404.800-03 e 043.406.500-03. Com base na manifestação do setor competente e
nos artigos 145 e 149, combinados com o artigo 173, da Lei Federal
(Complementar) nº 5.172/66 (CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº
5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
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indefiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU/1998, visto que os
lançamentos encontram-se corretos, nos termos da legislação em vigor à época e
que o loteamento foi devidamente aprovado pela Lei 977/53, devendo os
lançamentos serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos das Leis
Municipal nºs 8.240/94, 9.191/96 e 9.572/97 e suas alterações.
Protocolo nº: 12.822/1998, Interessado: Durval Otero, C.C.: 013.858.000-02.
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão do lançamento
do IPTU/1998 visto que o lançamento encontra-se correto, nos termos da
legislação em vigor à época e que não há provas do alegado, nem fato novo que
motive qualquer alteração cadastral para o imóvel em questão, devendo o
lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos da Legislação
Municipal nºs 8.240/94, 9.191/96 e 9.572/97 e suas alterações.
Protocolo nº: 80.626/1997, Interessado: Durval Otero, C.C.:
042.030.928-02. Com base na manifestação do setor competente e nos artigos
145 e 149, combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº
5.172/66 (CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e
atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido
de revisão do lançamento do IPTU/1997 visto que o lançamento encontra-se
correto, nos termos da legislação em vigor à época e que não há provas do
alegado, nem fato novo que motive qualquer alteração cadastral para o imóvel
em questão, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos
termos da Legislação Municipal nºs 8.240/94, 9.191/96 e suas alterações.
Protocolo nº: 53367/02 Interessado: Aleixo Roberto Galbiatti
Assunto: Certidão de Processos Administrativos
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e
XXXIV, art. 5º, CF/88, defiro o pedido de certidão de inteiro teor do processo
protocolizado sob nº 81973/98 e anexos, por atender as exigências legais.
Protocolo: 22501/00, anexo ao principal nº 20852/81
Interessado: Os Seareiros Casa de Jesus Assunto: Remissão
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, indefiro o pedido
de remissão do débito, no valor de R$ 9.582,15, referente a ‘‘taxas e
emolumentos’’ cobrados em razão da expedição de licença para execução de
obras particulares para regularização de construção do imóvel sito à Rua João Alves
dos Santos nº 770/860, por falta de amparo legal, tendo em vista que a Lei 9.578/97,
com a nova redação que lhe deu a Lei 9950/98, regula a concessão de remissão para
impostos municipais, ficando excluídos os demais tributos; a Lei 6768/91 cuida da
remissão de débitos inscritos na dívida ativa não tributária e a Lei 10.393/99 refere-se a
não exigência de ‘‘multas’’, não abrangendo os débitos acima descritos.
Prot: 54.908/02 Interessado: Jefferson Baptista de Carvalho Júnior
Protocolar no prazo de 10(dez) dias, cópia do comprovante de propriedades
e/ou procuração com firma reconhecida, solicitando juntada ao prot. 54.908/02.
Prot: 54.907/02 Interessado: Jefferson Baptista de Carvalho Júnior
Protocolar no prazo de 10(dez) dias, cópia do comprovante de propriedades
e/ou procuração com firma reconhecida, solicitando juntada ao prot. 54.907/02.
Prot:54.941/02 Interessado: João Luiz Bin
Protocolar no prazo de 10(dez) dias, cópia do comprovante de propriedades
e/ou procuração com firma reconhecida, solicitando juntada ao prot. 54.941/02.
Prot: 54.665/02 Interessado: Joelma Elizabete Lopes Dias
Protocolar no prazo de 10(dez) dias, cópia do comprovante de propriedades
e/ou procuração com firma reconhecida, solicitando juntada ao prot. 54.665/02.
Prot: 54.664/02 Interessado: Joelma Elizabete Lopes Dias
Protocolar no prazo de 10(dez) dias, cópia do comprovante de propriedades
e/ou procuração com firma reconhecida, solicitando juntada ao prot. 54.664/02.
Prot: 54.676/02 Interessado: Cleide Fátima Jorge Moraes
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia do comprovante de inventariante
e/ou procuração c/ firma reconhecida, solicitando juntada ao prot 54.676/02.
Prot: 54.783/02 Interessado: Pérsio Nicanor Basso
Protocolar no prazo de 10(dez) dias, cópia do comprovante de propriedades
e/ou procuração com firma reconhecida, solicitando juntada ao prot. 54.783/02.
Prot: 53.767/02 Interessado: Reginaldo Carlos Caroni
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia do alvará de demolição, solicitando
juntada ao prot 53.767/02.
Prot: 53.298/02 Interessado: Walter Mathias de Oliveira
Protocolar no prazo de 10(dez) dias, cópia do comprovante de propriedades
e/ou procuração com firma reconhecida, solicitando juntada ao prot. 53.298/02.
Prot: 54.427/02 Interessado: Maria Claudina Voltan
Protcolar no prazo de 10 (dez) dias, esclarecimentos quanto ao exercícios fiscal
solicitado, solicitando juntada ao prot 54.427/02.
Prot 54.363/02 Interessado: Danton Gomes Filho
Protocolar no prazo de 10(dez) dias, cópia do comprovante de propriedade com
firma reconhecida, solicitando juntada ao prot 54.363/02.
Prot: 54.318/02 Interessado: Sergio Germano Casellatto
Protocolar no prazo de 10(dez) dias, cópia do comprovante de inventariante
e/ou procuração c/ firma reconhecida ou cópia do RG do requerente, solicitando
juntada ao prot 54.318/02.
Protocolo nº: 53366/02 Interessado: Aleixo Roberto Galbiatti
Assunto: Certidão de Processos Administrativos
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e
XXXIV, art. 5º, CF/88, defiro parcialmente o presente pedido, fornecendo certidão
parcial do processo protocolizado sob nº 19667/02, posto que as folhas de nº 04 a 12
não deverão ser fornecidas, em face das exigências impostas pelo artigo 198 da Lei

5172/66-CTN, por conter dados referentes a outro imóvel e outro contribuinte.
Protocolo nº: 54247/02 Interessado: Apeoesp -- Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo 
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo
Prefeito Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos
XXXIII e XXXIV, art. 5º, CF/88, indefiro o pedido de certidão parcial do
processo protocolizado sob nº 21665/01, referente às fls. 39 a 52, por falta de
legitimidade dos signatários para representar a entidade requerente, posto que
não juntou ao pedido o devido instrumento de mandato, juntamente com
cópias do Estatuto Social e da Ata de Eleição da Diretoria; consubstanciado
nos termos da IN-DRI/DRM/SMF nº 05/2002.
Protocolo nº: 54246/02 Interessado: Apeoesp -- Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e
XXXIV, art. 5º, CF/88, indefiro o pedido de certidão parcial do processo
protocolizado sob nº 21666/01, referente às fls. 39 a 52, por falta de
legitimidade dos signatários para representar a entidade requerente, posto que
não juntou ao pedido o devido instrumento de mandato, juntamente
com cópias do Estatuto Social e da Ata de Eleição da Diretoria;
consubstanciado nos termos da IN-DRI/DRM/SMF nº 05/2002.
Protocolo nº: 54245/02 Interessado: Apeoesp -- Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e
XXXIV, art. 5º, CF/88, indefiro o pedido de certidão parcial do processo
protocolizado sob nº 21667/01, referente às fls. 39 a 52, por falta de
legitimidade dos signatários para representar a entidade requerente, posto que
não juntou ao pedido o devido instrumento de mandato, juntamente com cópias
do Estatuto Social e da Ata de Eleição da Diretoria; consubstanciado nos termos
da IN-DRI/DRM/SMF nº 05/2002.
Protocolo nº: 54244/02 Interessado: Apeoesp -- Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e
XXXIV, art. 5º, CF/88, indefiro o pedido de certidão parcial do processo
protocolizado sob nº 21668/01, referente às fls. 39 a 52, por falta de
legitimidade dos signatários para representar a entidade requerente, posto que
não juntou ao pedido o devido instrumento de mandato, juntamente com cópias
do Estatuto Social e da Ata de Eleição da Diretoria; consubstanciado nos termos
da IN-DRI/DRM/SMF nº 05/2002.
Protocolo nº: 54243/02 Interessado: Apeoesp -- Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo
Assunto: Certidão de Processo Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e
XXXIV, art. 5º, CF/88, indefiro o pedido de certidão parcial do processo
protocolizado sob nº 21669/01, referente às fls. 39 a 52, por falta de
legitimidade dos signatários para representar a entidade requerente, posto que
não juntou ao pedido o devido instrumento de mandato, juntamente com cópias
do Estatuto Social e da Ata de Eleição da Diretoria; consubstanciado nos termos
da IN-DRI/DRM/SMF nº 05/2002.
Protocolo nº: 54241/02 Interessado: Apeoesp -- Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo Assunto: Certidão de Processo
Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e
XXXIV, art. 5º, CF/88, indefiro o pedido de certidão parcial do processo
protocolizado sob nº 21671/01, referente às fls. 39 a 52, por falta de
legitimidade dos signatários para representar a entidade requerente, posto que
não juntou ao pedido o devido instrumento de mandato, juntamente com cópias
do Estatuto Social e da Ata de Eleição da Diretoria; consubstanciado nos termos
da IN-DRI/DRM/SMF nº 05/2002.
Protocolo nº: 54242/02 Interessado: Apeoesp -- Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo Assunto: Certidão de Processo
Administrativo
Com base na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito
Municipal; Lei Federal nº 9.051/95; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e
XXXIV, art. 5º, CF/88, indefiro o pedido de certidão parcial do processo
protocolizado sob nº 21670/01, referente às fls. 39 a 52, por falta de
legitimidade dos signatários para representar a entidade requerente, posto que
não juntou ao pedido o devido instrumento de mandato, juntamente com cópias
do Estatuto Social e da Ata de Eleição da Diretoria; consubstanciado nos termos
da IN-DRI/DRM/SMF nº 05/2002.
Protocolo nº: 6367/98 Interessado: Sociedade Campineira de Recuperação
da Criança Paralítica C.C.: 039.405.400-02 Assunto: Solicitação de Isenção
de IPTU/1998.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo o disposto nos artigos
57 a 59 da Lei municipal nº 11.109/01, indefiro pedido de Isenção do IPTU e
todas taxas relativas ao imóvel codificado sob n° 039.405.400-02, referente ao
exercício de 1998, tendo em vista inexistir lançamentos ou débitos pendentes para
o exercício questionado, ocorrendo falta total do objeto do presente pedido.
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Protocolo nº: 070-001706-02 Interessado: JB Associação dos Proprietários
e Moradores do Jd Botânico de Sousas Assunto: Solicitação de
cancelamento da Taxa de coleta, remoção e destinação de lixo 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido cancelamento
da Taxa de coleta, remoção e destinação de lixo, por não ter sido comprovado a
representatividade do signatário perante a requerente, nos termos do artigo 38, II, e
70, III, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias) serem mantidos no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas
leis n°s 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo nºs: 008371/00 Interessado: Geraldo Augusto de Souza
C.C.: 042.086.161-02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU/TAXAS
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão dos
lançamentos do IPTU/TAXAS-2000, relativo ao imóvel codificado sob n°
042.086.161-02, tendo em vista que para os lançamentos questionados foram
atendidos todos os requisitos legais, especialmente ao disposto nas Leis Municipais
9.927/98 e 10.400/99, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias) serem
mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98
(alterada pelas leis n°s 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo nºs: 008370/00 Interessado: Geraldo Augusto de Souza
C.C.: 042.086.160-02 Assunto: Revisão de Lançamento do
IPTU/TAXAS-2000
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão dos
lançamentos do IPTU/TAXAS-2000, relativo ao imóvel codificado sob n°
042.086.160-02, tendo em vista que para os lançamentos questionados foram
atendidos todos os requisitos legais, especialmente ao disposto nas Leis Municipais
n°s 9.927/98 e 10.400/99, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias)
serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei municipal nº
9.927/98 (alterada pelas leis n°s 10.400/99, 10.736/00 e 11.111/01). 
Protocolo nºs: 08174/00 Interessado: Giani Ming Valent
C.C.: 042.086.981/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU/2000 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão dos
lançamentos do IPTU/2000, relativo ao imóvel codificado sob n°
042.086.981/02, tendo em vista que para o lançamento questionado foram
atendidos todos os requisitos legais, especialmente ao disposto nas Leis municipais
n°s 9.927/98 e 10.400/99, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias)
serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei municipal nº
9.927/98 (alterada pelas leis n°s 10.400/99, 10.736/00 e 11.111/01). 
Protocolo nºs: 08173/00 Interessado: Giani Ming Valent
C.C.: 042.135.925/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU/2000
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão dos
lançamentos do IPTU/2000, relativo ao imóvel codificado sob n042.135.925/02,
tendo em vista que para o lançamento questionado foram atendidos todos os
requisitos legais, especialmente ao disposto nas Leis municipais n°s 9.927/98 e
10.400/99, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias) serem mantidos
no referido exercício fiscal, nos termos da Lei municipal nº 9.927/98 (alterada
pelas leis n°s 10.400/99, 10.736/00 e 11.111/01). 
Protocolo nºs: 08123/00 Interessado: Fayez Abdouch
C.C.: 017.480.000/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU/2000
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão
dos lançamentos do IPTU/2000, relativo ao imóvel codificado sob n°
017.480.000/02, tendo em vista que para o lançamento questionado foram
atendidos todos os requisitos Constitucionais e das demais legislações
tributárias, especialmente ao disposto nas Leis municipais n°s 9.927/98 e
10.400/99, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias) serem
mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei municipal nº 9.927/98
(alterada pelas leis n°s 10.400/99, 10.736/00 e 11.111/01). 
 Protocolo nºs: 7942/00 Interessado: Isabel Cristina Pozzato de Souza
C.C.: 042.161.407/02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU/2000
Com base na manifestação do setor competente exarada nas folhas n° 09, e
atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
indefiro o pedido de revisão dos lançamentos do IPTU/2000, relativo ao
imóvel codificado sob n° 042.161.407/02, tendo em vista que para o lançamento
questionado foram atendidos todos os requisitos Constitucionais e das demais
legislações tributárias, especialmente ao disposto nas Leis municipais n°s

9.927/98 e 10.400/99, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias)
serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei municipal nº
9.927/98 (alterada pelas leis n°s 10.400/99, 10.736/00 e 11.111/01). 
Protocolo nºs: 007941/00 Interessado: Patrícia Sciascia Pontes
C.C.: 042.089.611-02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU/2000
Com base na manifestação do setor competente exarada nas folhas n° 09, e
atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro
o pedido de revisão dos lançamentos do IPTU/2000, relativo ao imóvel
codificado sob n° 042.089.611-02, tendo em vista que para o lançamento
questionado foram atendidos todos os requisitos Constitucionais e das demais
legislações tributárias, especialmente ao disposto nas Leis municipais n°s 9.927/98
e 10.400/99, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias) serem mantidos
no referido exercício fiscal, nos termos da Lei municipal nº 9.927/98 (alterada
pelas leis n°s 10.400/99, 10.736/00 e 11.111/01). 
Protocolo nºs: 007638/00 Interessado: Leone Saraiva
C.C.: 030.748.000-02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU/2000

Com base na manifestação do setor competente exarada nas folhas n° 09, e
atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
indefiro o pedido de revisão dos lançamentos do IPTU/2000, relativo ao imóvel
codificado sob n° 030.748.000-02, tendo em vista que para o lançamento
questionado foram atendidos todos os requisitos Constitucionais e das demais
legislações tributárias, especialmente ao disposto nas Leis municipais n°s 9.927/98
e 10.400/99. Determino que seja alterados a partir do exercício de 2000, o
tipo/padrão de ‘‘D-2.0’’ para ‘‘D-2.4’’ e ano base de depreciação de 1970 para
1965, reemitindo-se os lançamentos dos tributos (IPTU, se for o caso e Taxas
imobiliárias) em cobrança atrasada no presente exercício fiscal, consubstanciado
nos termos da(s) Lei(s) Municipal(ais) 9.927/98 (e alterações) e 11.111/01. 
Protocolo nº: 028256/00 Interessado: Neodalberto Rodrigues da Silva
C. C.: 042.391.300-03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão do
lançamento do IPTU/2000’, por encontrar-se intempestiva a presente
solicitação, nos termos do artigo 198 da Lei municipal n° 5.626/85 - CTM,
devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias) serem mantidos no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (alterada
pelas leis 10.400/99, 10.736/00 e 11.111/01). 
Protocolo nº: 072892/01 Interessado: David Edwin Corrales Aguilar
C. C.: 042.006.241-02 Assunto: Solicitação de juntada de protocolado (n°
072892/01 ao 8100582/01)
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos artigos
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de juntada de
protocolado (n° 072892/01 ao 8100582/01), tendo em vista que no processo
protocolado sob n° 8100582/01, o(a) requerente não se encontra devidamente
qualificado(a), onde já houve decisão de primeira instância sem conhecimento do
mérito publicada no DOM em 26/10/01. Ressalte-se que toda instrução do processo
dever ser efetuado em sua inicial, nos termos do artigo 200 da Lei 5.626/85 -- CTM.
Protocolo nº: 12059/02 Interessado: Roberta Maria da Silva
C.C.: 042.081.026-02 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão
dos lançamentos do IPTU/2002, relativo ao imóvel codificado sob n°
042.081.026-02, tendo em vista que para o lançamento questionado foram
atendidos todos os requisitos legais, especialmente ao disposto nas Leis municipais
n°s 9.927/98 e 10.400/99, devendo os lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias)
serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei municipal nº
9.927/98 (alterada pelas leis n°s 10.400/99, 10.736/00 e 11.111/01). 
Protocolo nºs: 201-00780/02Interessado: Luiz Roberto Dalaqua
C.C.: 055.071.345-03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU/2002
Com base na manifestação do setor competente exarada nas folhas n° 12 e 13 e
atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
indefiro o pedido de revisão dos lançamentos do IPTU/2002, relativo ao
imóvel codificado sob n° 055.071.345-03, tendo em vista que já foram
providenciadas as devidas alterações cadastrais através do processo protocolado
sob nº 5833/01, com decisão publicada no DOM em 04/05/2002. 
Protocolo nº: 008768/01 Interessado: Valter Leal dos Santos
C.C.: 055.045.574-03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente exarada nas folhas n° 12 e 13 e
atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro
o pedido de revisão dos lançamentos do IPTU/2001, relativo ao imóvel
codificado sob n° 055.045.574-03, tendo em vista que já houve revisão do
lançamento do referido imposto, através do processo protocolado sob nº 27647/00. 
Protocolo nº: 201-0076/02 Interessado: José Vitor dos Santos
C.C.: 055.038.376-03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU/2002
Com base na manifestação do setor competente exarada nas folhas n° 12 e 13 e
atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o
pedido de revisão dos lançamentos do IPTU/2002, relativo ao imóvel codificado
sob n° 055.038.376-03, tendo em vista já existir proposta para as devidas alterações
cadastrais, através do processo protocolado sob nº 080-001590/01. 
Protocolo nº: 201-00495/02 Interessado: Elvira Azevedo Abreu
C.C.: 055.082.265-03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente exarada nas folhas n° 12 e 13 e
atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
indefiro o pedido de revisão dos lançamentos do IPTU/2002, relativo ao
imóvel codificado sob n° 055.082.265-03, tendo em vista que já foram
providenciadas as devidas alterações cadastrais através do processo protocolado
sob nº 5032/01, com decisão proferida em 04/05/2002. 
Protocolo nº: 080-0000074/00 Interessado: Anézia Rodrigues V. da Silva
C.C.: 045.429.000-03 Assunto: Solicitação de Isenção de IPTU (aposentados /
pensionistas).
Com base na manifestação do setor competente e atendendo o disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Isenção do
IPTU/2000, tendo em vista que o contribuinte não atendeu aos requisitos
dispostos na Lei Municipal n° 10.387/99. Determino que seja retificado o
lançamento a partir do exercício de 2002, alterando-se de IPTU territorial para
IPTU predial, com área total construída de 136,76 m2, Tipo/padrão/subpadrão
A--3 e o ano base para depreciação 2001, cancelando e reemitindo-se os
lançamentos dos tributos (IPTU, se for o caso e Taxas imobiliárias) em
cobrança atrasada no presente exercício fiscal, consubstanciado nos termos
da(s) Lei(s) Municipal(ais) 9.927/98 (e alterações) e 11.111/01.
Protocolo nº: 080-0000483/00 Interessado: Dulcídio Vechiatto
C.C.: 055.027.244-03 Assunto: Solicitação de Isenção de IPTU
(aposentados/pensionistas).
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Com base na manifestação do setor competente e atendendo o disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de Isenção do
IPTU/2000, tendo em vista que o contribuinte atendeu aos requisitos dispostos
na Lei Municipal n° 10.387/99, cancelando e reemitindo-se os lançamentos dos
tributos (IPTU, se for o caso e Taxas imobiliárias) em cobrança atrasada no
presente exercício fiscal, consubstanciado nos termos da(s) Lei(s)
Municipal(ais) 9.927/98 (e alterações) e 11.111/01.
Protocolo nº: 080-0000439/01 e anexo 41730/02 Interessado: Antonio
Barbosa de Oliveira C.C.: 055.058.651-03 Assunto: Solicitação de Isenção
de IPTU (aposentados/pensionistas).
Com base na manifestação do setor competente e atendendo o disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de Isenção do
IPTU a partir do exercício de 2001, tendo em vista que o contribuinte atendeu
aos requisitos dispostos na Lei Municipal n° 10.387/99. Determino que seja
retificado o lançamento a partir do exercício de 2001, alterando-se de IPTU
territorial para IPTU predial, com área total construída de 108,08 m2,
Tipo/padrão/subpadrão A--2 e o ano base para depreciação 2000, cancelando e
reemitindo-se os lançamentos dos tributos (IPTU, se for o caso e Taxas
imobiliárias) em cobrança atrasada no presente exercício fiscal, consubstanciado
nos termos da(s) Lei(s) Municipal(ais) 9.927/98 (e alterações) e 11.111/01.
Protocolo nº: 080-001062/01 e anexo 201-00048/02
Interessado: Aldo Pereira dos Santos C.C.: 046.402.050-03
Assunto: Solicitação de Isenção de IPTU (aposentados/pensionistas).
Com base na manifestação do setor competente e atendendo o disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Isenção do
IPTU/2001, tendo em vista que o imóvel em foco, não estava classificado nesse
ano na categoria residencial, conforme determina a Lei n° 10.387/99. Defiro o
pedido de Isenção IPTU a partir do exercício de 2002, tendo em vista que o
contribuinte atendeu aos requisitos da Lei 11.111/01 e da IN n° 002/2002,
apresentando os documentos necessários. Determino que seja retificado o
lançamento a partir do exercício de 2002, alterando-se de IPTU territorial para
IPTU predial, com área total construída de 154,68 m2, Tipo/padrão/subpadrão
A--3 e o ano base para depreciação 2001, cancelando e reemitindo-se os
lançamentos dos tributos (IPTU, se for o caso e Taxas imobiliárias) em
cobrança atrasada no presente exercício fiscal, consubstanciado nos termos
da(s) Lei(s) Municipal(ais) 9.927/98 (e alterações) e 11.111/01.
Protocolo nº: 080-001149/01 e anexo 201-00031/02
Interessado: Laurita Vieira Lima C.C.: 055.045.298-03
Assunto: Solicitação de Isenção de IPTU (aposentados/pensionistas).
Com base na manifestação do setor competente e atendendo o disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Isenção do
IPTU/2001, tendo em vista que o imóvel em foco, não estava classificado nesse
ano na categoria residencial, conforme determina a Lei n° 10.387/99. Defiro o
pedido de Isenção IPTU a partir do exercício de 2002, tendo em vista que o
contribuinte atendeu aos requisitos da Lei 11.111/01 e da IN n° 002/2002,
apresentando os documentos necessários. Determino que seja retificado o
lançamento a partir do exercício de 2002, alterando-se de IPTU territorial para
IPTU predial, com área total construída de 80,22 m2, Tipo/padrão/subpadrão
A--3 e o ano base para depreciação 2001, cancelando e reemitindo-se os
lançamentos dos tributos (IPTU, se for o caso e Taxas imobiliárias) em
cobrança atrasada no presente exercício fiscal, consubstanciado nos termos
da(s) Lei(s) Municipal(ais) 9.927/98 (e alterações e 11.111/01. 
Protocolo nº: 080-002608/01 Interessado: Maria C. Rodrigues Ferreira
C.C.: 055.088.422-03 Assunto: Solicitação de Isenção de IPTU (aposentados /
pensionistas).
Com base na manifestação do setor competente e atendendo o disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de Isenção do
IPTU a partir do exercício de 2001, tendo em vista que o contribuinte atendeu
aos requisitos da Lei 10.387/99, apresentando os documentos necessários. Determino
que seja retificado o lançamento a partir do exercício de 2001, alterando-se de IPTU
territorial para IPTU predial, com área total construída de 92,60 m2,
Tipo/padrão/subpadrão A--2 e o ano base para depreciação 2000, cancelando e
reemitindo-se os lançamentos dos tributos (IPTU, se for o caso e Taxas imobiliárias)
em cobrança atrasada no presente exercício fiscal, consubstanciado nos termos da(s)
Lei(s) Municipal(ais) 9.927/98 (e alterações) e 11.111/01.
Protocolo nº: 080-002697/01 e anexo 69433/01 Interessado: Irene Moreira
da Luiz C.C.: 041.105.700-03 Assunto: Solicitação de Isenção de IPTU
(aposentados/pensionistas).
Com base na manifestação do setor competente e atendendo o disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de Isenção do
IPTU a partir do exercício de 2001, tendo em vista que o contribuinte atendeu
aos requisitos da Lei 10.387/99, apresentando os documentos necessários.
Determino que seja retificado o lançamento a partir do exercício de 2001,
alterando-se de IPTU territorial para IPTU predial, com área total construída de 80,88
m2, Tipo/padrão/subpadrão A--2 e o ano base para depreciação 2000, cancelando e
reemitindo-se os lançamentos dos tributos (IPTU, se for o caso e Taxas imobiliárias)
em cobrança atrasada no presente exercício fiscal, consubstanciado nos termos da(s)
Lei(s) Municipal(ais) 9.927/98 (e alterações) e 11.111/01.
Protocolo nº: 007.846/02 Interessado: José Roque Melo
C.C.:042.004.444-02 Assunto:Solicitação de Isençãode IPTU
(aposentados/pensionistas).
Com base na manifestação do setor competente e atendendo o disposto nos artigos
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Isenção do
IPTU/2002, tendo em vista que já houve deferimento do benefício pleiteado para
esse exercício, através do processo protocolado sob n° 8014905/99. Ressalte-se
que a Lei 11.111/02 autoriza a concessão do benefício em foco, apenas para

impostos, bem como, limita o valor calculado do imposto no que não exceder a
320 (trezentas e vinte) UFIC, conforme disposto no artigo 4°, § 1°, da referida
Lei.
Protocolo: 51868/2002 Interessado: Oswaldo Cruz Fonseca de Rezende
C.I.: 042.242.500/03 Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/2001, deixo de conhecer do pedido de revisão do
lançamento do IPTU/2002, por encontrar-se intempestiva a presente
solicitação, nos termos do artigo 37 da Lei 11.109/2001, devendo os
lançamentos (IPTU e Taxas Imobiliárias), serem mantidos no referido exercício
fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas leis
10.400/1999, 10.736/2000 e 11.111/2001). 
Protocolo nº: 6498/2001 anexo 18348/2002 Interessado: Centro de Orientação
ao Menor de Campinas C.C. 028.460.000/02 Assunto: Imunidade Tributária
do IPTU 
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido reconhecimento de
imunidade tributária do IPTU a partir de 2001, visto que a entidade atendeu
aos requisitos consubstanciados na alínea ‘‘c’’, inciso VI do art. 150 combinados
com o art. 14 da Lei 5172/66-CTN, cancelando-se os débitos e reemitindo-se os
lançamentos( Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal, em cobrança
atrasada, nos termos da Lei Municipal no 6355/90 alterada pela Lei 9951/98.
Protocolo nº: 7281/2001 Interessado: Celso Maria de Mello Pupo
C.C.: 009.877.000/02 Assunto: Isenção do IPTU/Ex-Combatente
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal 11.109/01, indefiro o pedido de Isenção do IPTU relativo ao
exercício de 2001, para o imóvel em questão, visto que o requerente não
atendeu aos requisitos da Lei 10386/99 em seu artigo 5º, devendo o lançamento
ser mantido no referido exercício fiscal nos termos da Lei Municipal nº
9.927/98, alterada pelas Leis 10400/99, 10736/00 e 11.111/01. 
Protocolo nº: 62750/2001 Interessado: Eduardo Reynaldo Gaya Guzman
C.C.: 055.010.154/02 Assunto: Suspensão do pagamento do IPTU
por desemprego
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal 11.109/01, indefiro o pedido de suspensão do pagamento do
IPTU/2001, para o imóvel em questão, visto que o requerente não atendeu aos
requisitos da Lei 9.578/97 não apresentando as provas necessárias à instrução
do processo, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal nos
termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas Leis 10400/99, 10736/00.
Protocolo nº: 012629/2002 Interessado: Joaquim Batista Pagotto C.C.:
055.087.426/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149, combinados
com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN), e artigos 28 e
33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento do
IPTU/2002, visto que o requerente não atendeu aos requisitos do decreto
13.338/2000, em relação aos documentos exigidos para formalização do pedido;
devendo os lançamentos serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da
Lei Municipal nº 9.927/98(alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 012630/2002 Interessado: Mário Lopes Loureiro Filho
C.C.: 055.086.911/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN), e
artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento do
IPTU/2002, visto que o requerente não atendeu aos requisitos do decreto
13.338/2000, em relação aos documentos exigidos para formalização do pedido;
devendo os lançamentos serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da
Lei Municipal nº 9.927/98(alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 025960/2002 Interessado: Waldemir de Paulo
C.C.: 055.087.222/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento
do IPTU/2001 e 2002, visto que o requerente não atendeu aos requisitos do
decreto 13.338/2000, combinado com o art. 2º da Lei 11.109/01, em relação em
relação aos documentos exigidos para formalização do pedido; devendo os
lançamentos serem mantidos nos referidos exercícios fiscais, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98(alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 025961/2002 Interessado: Waldemir de Paulo C.C.:
055.087.221/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2001 e 2002, visto que o requerente não atendeu aos
requisitos do decreto 13.338/2000, combinado com o art. 2º da Lei 11.109/01,
em relação aos documentos exigidos para formalização do pedido; devendo os
lançamentos serem mantidos nos referidos exercícios fiscais, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98(alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 025962/2002 Interessado: Sérgio Luiz Ribeiro Ponciano
C.C.: 055.087.219/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
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combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2001 e 2002, visto que o requerente não atendeu aos
requisitos do decreto 13.338/2000, combinado com o art. 2º da Lei 11.109/01,
em relação aos documentos exigidos para formalização do pedido; devendo os
lançamentos serem mantidos nos referidos exercícios fiscais, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98(alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 02/204/0028 Interessado: Edna Regina Olio Rossi e Outros
C.C.: 055.002.435/03 Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/ 2002, visto que a requerente não atendeu aos requisitos
do decreto 13.338/2000, combinado com o art. 2º da Lei 11.109/01, em relação
aos documentos exigidos para formalização do pedido; devendo os lançamentos
serem mantidos no referido exercício fiscal, nos termos da Lei Municipal nº
9.927/98(alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 1 4.249/02 Interessado: Sebastião Gomes de Almeida 
C.C.: 055.074.074-02 Assunto: Remissão de débito tributário -- IPTU --
1997 a 2001
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo aos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de Débito
Tributário -- IPTU/1997 a 2001, por não atender a condição disposta no artigo
1º, § 2º, da Lei n° 9.950/98, que limita a concessão do benefício pleiteado, a
diminuta importância do imposto, cuja somatória total do débito não ultrapasse
a quantia de 30 UFIR (atualmente R$ 36,78), devendo o(s) lançamento(s)
(IPTU e Taxas Imobiliárias) ser(em) mantido(s) no(s) referido(s) exercício(s)
fiscal(is), nos termos da(s) Lei(s) Municipal(is) nº(s) 8.240/94 e 9.927/98
(alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo nº: 14.749/02 Interessado: Verônica Gonçalves
C.C.: 044.068.700-02 Assunto: Remissão de débito tributário -- IPTU --
1999 a 2001
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo aos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de Débito
Tributário -- IPTU/1999 a 2001, por não atender a condição disposta no artigo
1º, § 2º, da Lei n° 9.950/98, que limita a concessão do benefício pleiteado, a
diminuta importância do imposto, cuja somatória total do débito não ultrapasse
a quantia de 30 UFIR (atualmente R$ 36,78), bem como, por não ter sido
apresentado documentação hábil a comprovação da representatividade
processual da signatária da inicial perante a proprietária do imóvel questionado,
nos termos dos artigos 12 e 70, II, da Lei 11.109/01, devendo o(s)
lançamento(s) (IPTU e Taxas Imobiliárias) ser(em) mantido(s) no(s) referido(s)
exercício(s) fiscal(is), nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas
leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo nº: 36810/02 Interessado: Nilce Aparecida Bertoni Fernandes
C.C.: 042.012.672-02
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo aos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de Débito
Tributário -- IPTU/1994 a 1998, por não atender a condição disposta no artigo
1º, § 2º, da Lei n° 9.950/98, que limita a concessão do benefício pleiteado, a
diminuta importância do imposto, cuja somatória total do débito não ultrapasse
a quantia de 30 UFIR (atualmente R$ 36,78), bem como, por não ter sido
apresentado documentação hábil a comprovação da representatividade
processual da signatária da inicial perante a proprietária do imóvel questionado,
nos termos dos artigos 12 e 70, II, da Lei 11.109/01, devendo o(s)
lançamento(s) (IPTU e Taxas Imobiliárias) ser(em) mantido(s) no(s) referido(s)
exercício(s) fiscal(is), nos termos da(s) Lei(s) Municipal(is) nº(s) 8.240/94 e
9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 038235/02 Interessado: Nadyr de Souza Monteiro 
C.C.: 042.084.284-02 Assunto: Remissão de débito tributário -- IPTU --
1994 a 1998
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo aos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de Débito
Tributário -- IPTU/1994 a 1998, por não atender a condição disposta no artigo
1º, § 2º, da Lei n° 9.950/98, que limita a concessão do benefício pleiteado, a
diminuta importância do imposto, cuja somatória total do débito não ultrapasse
a quantia de 30 UFIR (atualmente R$ 36,78), bem como, por não ter sido
apresentado documentação hábil a comprovação da representatividade
processual da signatária da inicial perante a proprietária do imóvel questionado,
nos termos dos artigos 12 e 70, II, da Lei 11.109/01, devendo o(s)
lançamento(s) (IPTU e Taxas Imobiliárias) ser(em) mantido(s) no(s) referido(s)
exercício(s) fiscal(is), nos termos da(s) Lei(s) Municipal(is) nº(s) 8.240/94 e
9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 043834/02 Interessado: Aureliano Moreira Silva
C.C.: 055.001.846-02 Assunto: Remissão de débito tributário -- IPTU 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo aos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de Débito
Tributário -- IPTU/1994, 1995, 1997, 1998 e 2000, por não atender a condição
disposta no artigo 1º, § 2º, da Lei n° 9.950/98, que limita a concessão do
benefício pleiteado, a diminuta importância do imposto, cuja somatória total do
débito não ultrapasse a quantia de 30 UFIR (atualmente R$ 36,78), devendo

o(s) lançamento(s) (IPTU e Taxas Imobiliárias) ser(em) mantido(s) no(s)
referido(s) exercício(s) fiscal(is), nos termos da(s) Lei(s) Municipal(is) nº(s)
8.240/94 e 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 47.362/02 Interessado: Jandira Leonilda Caluzni Bonin
C.C.: 055.066.406-02 Assunto: Remissão de débito tributário -- IPTU 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo aos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de Débito
Tributário -- IPTU/1999 a 2001, por não atender a condição disposta no artigo
1º, § 2º, da Lei n° 9.950/98, que limita a concessão do benefício pleiteado, a
diminuta importância do imposto, cuja somatória total do débito não ultrapasse
a quantia de 30 UFIR (atualmente R$ 36,78), devendo o(s) lançamento(s)
(IPTU e Taxas Imobiliárias) ser(em) mantido(s) no(s) referido(s) exercício(s)
fiscal(is), nos termos da(s) Lei(s) Municipal(is) nº(s) 8.240/94 e 9.927/98
(alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 48105/02 Interessado: Maria de Moraes Rocha
C.C.: 042.048.508/02 Assunto: Remissão de débito tributário -- IPTU
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo aos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de Débito
Tributário -- IPTU/1999 a 2001, por não atender a condição disposta no artigo
1º, § 2º, da Lei n° 9.950/98, que limita a concessão do benefício pleiteado, a
diminuta importância do imposto, cuja somatória total do débito não ultrapasse
a quantia de 30 UFIR (atualmente R$ 36,78), bem como, por não ter sido
apresentado documentação hábil a comprovação da representatividade
processual da signatária da inicial perante a proprietária do imóvel questionado,
nos termos dos artigos 12 e 70, II, da Lei 11.109/01, devendo o(s)
lançamento(s) (IPTU e Taxas Imobiliárias) ser(em) mantido(s) no(s) referido(s)
exercício(s) fiscal(is), nos termos da(s) Lei(s) Municipal(is) nº(s) 8.240/94 e
9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 050701/02 Interessado: Milton Palmieri
C.C.: 042.080.335-02 Assunto: Remissão de débito tributário -- IPTU
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo aos artigos 57 a 59 da
Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de Débito Tributário --
IPTU para os exercícios de 1992, 1997 a 2001, por não atender a condição disposta no
artigo 1º, § 2º, da Lei n° 9.950/98, que limita a concessão do benefício pleiteado, a
diminuta importância do imposto, cuja somatória total do débito não ultrapasse a
quantia de 30 UFIR (atualmente R$ 36,78). Indefiro o pedido de Remissão de Débito
Tributário -- IPTU para os exercícios de 2002, uma vez que o artigo 1º da referida Lei,
refere-se apenas a impostos devidamente constituídos e inscritos em dívida ativa,
devendo o(s) lançamento(s) (IPTU e Taxas Imobiliárias) ser(em) mantido(s) no(s)
referido(s) exercício(s) fiscal(is), nos termos da(s) Lei(s) Municipal(is) nº(s)
8.240/94 e 9.927/98 (alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01).
Protocolo nº: 050.743/02 Interessado: Lorival Batemarco Biason
C.C.: 006.399.000-02 Assunto: Remissão de débito tributário -- IPTU 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo aos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Remissão de Débito
Tributário -- IPTU/1999 a 2001, por não atender a condição disposta no artigo
1º, § 2º, da Lei n° 9.950/98, que limita a concessão do benefício pleiteado, a
diminuta importância do imposto, cuja somatória total do débito não ultrapasse
a quantia de 30 UFIR (atualmente R$ 36,78), devendo o(s) lançamento(s)
(IPTU e Taxas Imobiliárias) ser(em) mantido(s) no(s) referido(s) exercício(s)
fiscal(is), nos termos da(s) Lei(s) Municipal(is) nº(s) 8.240/94 e 9.927/98
(alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/2000 e 11.111/01). 
Protocolo: 17.886/02 Interessado: Condomínio Edifício Jangadas
C.C.: 055.081.982-3 Assunto: Revisão de lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2002, visto que o pedido encontra-se
intempestivo e o requerente não se qualificou, nos termos do artigo 38,II da Lei
11.109/01, devendo os lançamentos (IPTU e taxas Imobiliárias) serem mantidos
no referido exercícios fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (alterada
pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Protocolo: 7952/02 Interessado: Estacionamento do Carmo S/C LTDA
C.C: 042.032.790-02 Assunto: Revisão do lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos artigos
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do
lançamento do IPTU/2002, visto que o requerente não se encontra devidamente
qualificado, pois não apresentou contrato social que comprove a representação legal
do outorgante da procuração ante a empresa, devendo os lançamentos (IPTU e taxas
Imobiliárias) serem mantidos no referido exercícios fiscal, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).
Protocolo: 02/209/57 Interessado: Samir Halim Aoun
C.C.: 012.243.500-02 Assunto: Revisão de lançamento do IPTU 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2002, visto que o requerente não se
qualificou e o pedido inicial não se encontra instruído com a documentação
hábil à comprovação do alegado, nos termos do artigo 12, da Lei 11.109/01,
devendo os lançamentos (IPTU e taxas Imobiliárias) serem mantidos no
referido exercícios fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (alterada
pelas leis 10400/99, 10736/2000 e 11.111/01).

CARLOS FERNANDO COSTA

Diretor/ DRI

16 Quarta-feira, 11 de setembro de 2002



DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE
DE ARRECADAÇÃO - DCCA

Expediente despachado pela Srª. Diretora
Prot. 55992/02 - SF - DCCA
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 05/11 do IPTU/2000, código 036.678.500/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.

EDMÉA ROSANI FOGA

Diretora/DCCA

SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Venho através deste comunicar que o Setor de Informações responsável pelo
Serviço de Revalidações de Engenheiros, Arquitetos e Firmas Construtoras, de
Aquecedores e Elevadores, não aceitará documentação do exercício anterior, a
partir da data desta Publicação.

ARQTª. SILVIA FARIA

Diretora Deptº. de Uso e Ocupação do Solo

(10, 11 e 12/09)

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA

O Chefe do Setor de Fiscalização em Faixa de Vielas Sanitárias da Coordenadoria
de Fiscalização de Terrenos do Departamento de Uso e Ocupação do Solo da
Secretaria Municipal de Obras e Projetos, tendo constatado, através de
fiscalização, que a(s) pessoa(s) abaixo relacionado(s), proprietário(s) de terreno(s)
localizado(s) na(s) Região(ões) deste Município, não atendeu(ram) a(s)
notificação(ões) para a canalização do escoamento das águas pluviais, conforme
determina o artigo 2º da Lei 11258/02, no prazo máximo de 15(quinze) dias. No
uso de suas atribuição(ões), dá ciência do(s) Auto(s) de Infração e Multa(s)
lavrado(s), abaixo relacionado(s), na forma do artigo 2º.da Lei 11.258/02.
NILZA MARIA PEÇANHA TOMASSIA VIDIGAL- Rua Jader Passos- lote
009 quadra Z quarteirão 02637 - Jardim Boa Esperança Continuação - Referente
ao Protocolo13356/02.

MARCO F. MORALES MOSTASSO

Chefe Setor Fisc.em Fx.V.Sanitária - DUOS-SMOP

(10, 11 e 12/09)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Chefe do Setor de Fiscalização em Faixas de Vielas Sanitárias da Coordenadoria
de Fiscalização de Terrenos do Departamento de Uso e Ocupação do Solo da
Secretaria Municipal de Obras e Projetos, tendo constatado que, até a presente
data, o (s) proprietário(s) do(s) terreno(s) abaixo relacionado(s) não foi (foram)
encontrado(s) em seu(s) domicílio(s) constante(s) no Cadastro Oficial deste
Município, fica(m), portanto, intimado(s) a canalizar(em) o escoamento das águas
pluviais, conforme determina o artigo 2º da lei 11.258/02, no prazo máximo de 15
(quinze) dias, sob pena de multa previsto no artigo 2º, da mesma Lei.
WALDEMAR SANCHEZ SANCHEZ e ou - Rua Xavantes - lote(s) 38 e 39,
quadra 31 quarteirão 3116 - Parque da Figueira - Campinas SP - Ref. Protocolo
nº.52482/02.

MARCO F. M. MOSTASSO

Chefe Setor Fisc. em Fx. V. Sanitária - DUOS - SMOP

(10, 11 e 12/09)

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

DEFERIDOS

Prot. 23.539/01 Expedito J Grisi -- Prot. 2477/02 SMOSPP-DUS -- Prot.
19.487/02 Nilton L Rossi -- Prot. 22.929/02 Maria de L Lobo Moreira -- Prot.
28.241/02 João C Bezerra -- Prot. 28.679/02 Walter B Magalhães -- Prot.
31.697/02 Norberto Granja -- Prot. 39.593/02 Mario A leite -- Prot. 40.338/02
Donizete D da Silva -- Prot. 44.072/02 Clodoaldo H da Silva Tavares -- Prot.
47.499/02 João B Luchesi -- Prot. 48.540/02 Jose U do Amaral -- Prot.
53.984/02 Luci H Doimo Gama

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS

Prot. 16.025/01 Sifco S/A - Prot. 21.705/01 Honorio Chiminazzo - Prot.
6030/02 Concima S/A -- Prot. 11.986/02 Santo Ferretti Neto -- Prot. 30.455/02
João Batista M Fernandes -- Prot. 37.119/02 Carlos D Souza -- Prot. 42.803/02

Banco Itau S/A -- Prot. 43.818/02 Antonio Gomes -- Prot. 46.655/02 Felice
Aggio -- Prot. 47.589/02 Uniser Serviços e Obras Ltda -- Prot. 48.693/02 Jose H
Berti Galbiatti -- Prot. 49.379/02 Jose Bertuzzo Filho -- Prot. 50.854/02 Eitetsu
Uehara -- Prot. 53.173/02 Evandro L M Cazzaro -- Prot. 53.699/02 Marco A de
Mendonça -- Prot. 53.886/02 Benedito Alves Neto -- Prot. 54.221/02 Rosangela
M Alves da Rocha -- Prot. 54.774/02 Valdeir D de Almeida -- Prot. 54.818/02
Paulo R Hakme -- Prot. 54.909/02 Gerson Poli

CANCELE-SE A APROVAÇÃO

Prot. 15.530/98 Celso Zenko Takaezu
ARQTª. SILVIA FARIA

Diretora Deptº. de Uso e Ocupação do Solo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENV. E MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMPINAS -
COMDEMA CAMPINAS

DELIBERAÇÃO 04/2002 DE 30 DE JULHO DE 2002

O Pleno do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, em sua 11ª reunião
ordinária de 30 de julho de 2002, tendo recebido e apreciado o texto da proposta do
Projeto de Lei recebido da Comissão Jequitibá que trata da arborização urbana em
Campinas, e cujo teor foi analisado pela Comissão Temática de Recursos Naturais,
delibera pela aprovação do conteúdo publicado a seguir, com a observação de que o
Guia de Arborização Urbana de Campinas (GAUC) nele mencionado deverá
posteriormente ser objeto de análise e parecer deste Conselho.

P R O P O S T A  D E  P R O J E T O  D E  L E I  P A R A  A
A R B O R I Z A Ç Ã O  U R B A N A  D E  C A M P I N A S

EMENTA: Disciplina o plantio, o replantio, a poda, a supressão, e o uso
adequado e planejado da arborização urbana e dá outras providências.
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Artigo 1° - Para efeitos desta Lei, considera-se como bem de interesse comum a
todos os munícipes a arborização urbana, entendida como o conjunto de plantas que
contribuem para a arborização de espaços públicos e privados, cultivadas
isoladamente ou em agrupamentos arbóreos, e as árvores declaradas imunes ao corte. 

Parágrafo Único - Constitui agrupamento arbóreo um conjunto de árvores,
independentemente do número de indivíduos e de espécies, podendo ser espontâneas
ou cultivadas, nativas ou exóticas, com ou sem estratos herbáceo e arbustivo.

Artigo 2º - Dos Laudos Técnicos, constantes desta lei e que servirão de embasamento
para tomada de decisões em relação à Arborização Urbana deverão constar:
- Identificação de espécime avaliado;
- Endereço onde encontra-se o espécime;
- Estado fitossanitário;
- Justificativa da necessidade de intervenção;
- Documentação fotográfica elucidativa;
- Responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado (aqui se quiser
pode referir a legislação que determina o exercício de profissão);

Artigo 3º- Fica oficializado e adotado em todo o município de Campinas o Guia
de Arborização Urbana de Campinas (GAUC), que servirá de referência para o
planejamento, implantação e manejo da arborização urbana. 

Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal de Campinas promoverá, no prazo
de 36 (trinta e seis meses), o inventário quali-quantitativo por amostragem da
arborização urbana encontrada em vias e logradouros públicos. Este inventário
deverá ser informatizado, ampliado e mantido atualizado.

CAPITULO II
Da Arborização Urbana
Artigo 4º- Fica estabelecido que as vias públicas urbanas deverão ser
arborizadas com espaçamento que permita o mínimo de 100 árvores por
quilômetro de calçada, desde que tecnicamente recomendado. 

Artigo 5º- As árvores que se mostrem inadequadas ao bem estar público ou ao
bom funcionamento dos equipamentos públicos poderão ser submetidas à podas de
galhos e, eventualmente, de raízes, desde que não comprometam a estabilidade da
planta, visando sua compatibilização com os equipamentos existentes.

Parágrafo Único - As árvores existentes nas áreas públicas poderão ser gradativamente
substituídas quando estiverem deformadas ou enfraquecidas por doenças, ataques de
pragas, podas sucessivas ou acidentes, quando atestado por Laudo Técnico. 

Artigo 6º- É proibida a pintura, colocação de cartazes, anúncios, faixas ou
suportes para instalações de qualquer natureza em árvores situadas em locais
públicos, bem como o despejo ou a aplicação de substâncias nocivas que
comprometam o desenvolvimento das plantas. 

Parágrafo Único -- As decorações natalinas serão permitidas, desde que provisórias,
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restritas ao período de 15 de novembro até 15 de janeiro do ano seguinte, e que
não causem nenhum dano às árvores, ficando os responsáveis sujeitos às
penalidades da lei. A permanência da decoração após o período estabelecido
caracteriza injúria física ao espécime, conforme Inciso IV do Artigo 15. 

CAPITULO III
Do Plantio, Poda, Replantio, Supressão e Substituição de Árvores na Área
Urbana
Artigo 7º - O munícipe poderá efetuar nas vias públicas, às suas expensas, o
plantio e replantio de árvores em frente à sua propriedade, mediante autorização
por escrito do órgão municipal responsável pela arborização urbana, observadas
as recomendações do Guia de Arborização Urbana de Campinas (GAUC). 

Parágrafo único -- O plantio realizado de forma inadequada, sem a observância
do que dispõe este Artigo, implicará na substituição da espécie plantada,
podendo o munícipe arcar com os custos decorrentes dos serviços. 

Artigo 8º - A poda de árvores em logradouros públicos só será permitida nas
seguintes condições: 
- para condução, visando sua formação;
- sob fiação, quando representarem riscos de acidentes ou de interrupção dos
sistemas elétrico, de telefonia ou de outros serviços;
- para sua limpeza, visando somente a retirada de galhos secos, apodrecidos,
quebrados ou com pragas e/ou doenças;
- quando os galhos estiverem causando interferências prejudiciais em
edificações, na iluminação ou na sinalização de trânsito nas vias públicas;
- para a recuperação da arquitetura da copa. 

Parágrafo único -- As podas de árvores deverão obedecer às instruções contidas
no GAUC e serem acompanhadas por profissionais legalmente habilitados

Artigo 9º - A supressão e o transplante de árvores ou intervenção em raízes em
logradouros públicos só serão autorizados mediante Laudo Técnico, emitido por
profissional legalmente habilitado, nas seguintes circunstâncias: 
- quando o estado fitossanitário justificar a prática;
- quando a árvore ou parte dela apresentar risco iminente de queda;
- nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos permanentes
ao patrimônio público ou privado;
- quando o plantio irregular ou a propagação espontânea das espécies
impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas; 
- quando se tratar de espécies cuja propagação tenha efeitos prejudiciais para a
arborização urbana. 

Artigo 10 - O transplante, a supressão de árvores ou a intervenção em raízes,
em áreas públicas e privadas, e a poda em logradouros públicos, serão
realizados mediante autorização por escrito do órgão municipal responsável
pela arborização urbana e será permitida somente a: 
- funcionários do órgão municipal responsável pela arborização urbana; 
- funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos; 
- soldados do Corpo de Bombeiros e funcionários da Defesa Civil nos casos
emergenciais, com comunicação, no prazo máximo de 15 dias, ao órgão municipal
responsável pela arborização urbana, esclarecendo os motivos e os serviços executados;
- empresas ou profissionais autônomos especializados, devidamente cadastrados
e credenciados junto ao órgão municipal responsável pela arborização urbana. 

Parágrafo único -- Os critérios de cadastramento e credenciamento, conforme prevê
o inciso IV deste Artigo, serão estabelecidos por decreto do Poder Executivo. 

Artigo 11 - Novos empreendimentos imobiliários deverão apresentar projetos de
arborização do sistema viário, das praças e áreas verdes, de acordo com o GAUC,
ficando a emissão do ‘‘habite-se’’ condicionada à execução destes projetos.

Parágrafo Único: Tais projetos deverão ser analisados e aprovados pelo órgão
responsável pela arborização urbana. 

Artigo 12 - O órgão responsável pelo sistema viário na cidade só poderá
autorizar o rebaixamento das guias das calçadas, onde houver árvore plantada,
quando os órgãos responsáveis pela arborização urbana emitirem, através de um
responsável técnico, autorização para sua supressão, na impossibilidade física
de usar outro espaço para o projeto da garagem.

Parágrafo Único: Deverá ser realizado o plantio de uma outra árvore na
mesma calçada em substituição à árvore extraída, de acordo com o GAUC. As
despesas decorrentes serão custeadas pelo solicitante.

Artigo 13 - Os projetos de redes de distribuição de energia elétrica, iluminação
pública, abastecimento de água, telefonia, TV a cabo, e outros serviços públicos,
executados em áreas de domínio público deverão ser compatibilizados com a
arborização, de modo a evitar podas, danos e supressões, de acordo com o GAUC. 

CAPÍTULO IV 
Da Declaração de Imunidade ao Corte
Artigo 14 - Qualquer interessado poderá solicitar que uma árvore seja declarada
imune ao corte, conforme o artigo 7o do Código Florestal (Lei Federal 4771/65),
por motivo de sua localização, raridade, beleza, antigüidade, tradição histórica,
interesse científico e paisagístico ou condição de porta sementes, através de

carta ao Prefeito Municipal, incluindo sua localização precisa, características
gerais relacionadas com a espécie, o porte e a justificativa para a sua proteção. 

Parágrafo 1º - Compete ao órgão municipal responsável pela arborização urbana:
- analisar e emitir parecer, mediante avaliação da Comissão Técnica Consultiva
da Arborização de Campinas, prevista no artigo 21 desta lei;
- no caso da aprovação da solicitação, encaminhar ao Prefeito Municipal parecer
conclusivo para consubstanciar o projeto de lei a ser encaminhado à Câmara
Municipal;
- cadastrar e identificar, por meio de placas, que deverá conter a justificativa da
imunidade, as árvores declaradas imunes ao corte;
- dar apoio técnico permanente para preservação das espécies declaradas imunes ao corte.
Parágrafo 2o -- O órgão responsável pela arborização urbana deverá elaborar e
manter atualizado o mapeamento das espécies declaradas imunes ao corte. 

Parágrafo 3o -- Espécies arbóreas em processo de declaração de imunidade ao corte
não poderão sofrer qualquer intervenção até a conclusão do processo, devendo o
órgão responsável pela arborização urbana notificar o proprietário ou o responsável. 

CAPITULO V
Dos danos, das Infrações, Sanções e do Recurso
Artigo 15- Além das penalidades previstas nas legislações Federal e Estadual, sem
prejuízo das responsabilidades penal e civil, as pessoas físicas e jurídicas que
infringirem as disposições desta lei, ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas:
- multa no valor de 150 (cento e cinqüenta) UFICs, ou outra unidade que venha
substitui-la, por árvore abatida com diâmetro à altura do peito (DAP) inferior a
0,10m (dez centímetros);
- multa no valor de 450 (quatrocentos e cinqüenta) UFICs, ou outra unidade que
venha substitui-la, por árvore abatida com DAP de 0,10 a 0,30m (de dez a trinta
centímetros);
- multa no valor de 900 (novecentas) UFICs, ou outra unidade que venha
substitui-la, por árvore abatida com DAP superior a 0,30m (trinta centímetros);
- multa no valor de 150 a 900 (cento e cinqüenta a novecentas) UFICs, ou
outra unidade que venha substitui-la, por injúrias físicas que comprometam
as árvores (podas, anelamentos, envenenamentos, acidentes de trânsito e
outros), de acordo com sua gravidade, a ser definida por técnicos do órgão
competente da Prefeitura Municipal de Campinas.

Parágrafo Único -- As multas serão aplicadas em dobro nos casos de:
- reincidência da infração;
- a árvore ser declarada imune ao corte; 
- a poda, a remoção, ou a injúria ser realizada no período noturno, fins de
semana ou feriados.

Artigo 16 - A autuação e o Auto de Infração, com as informações das
irregularidades constatadas, serão lavrados pelos agentes fiscais do órgão
municipal responsável pela arborização urbana, ou por outros agentes
devidamente credenciados por este órgão.

Parágrafo Único - Caso o infrator recuse o recebimento do Auto de Infração e
Multa, o fiscal lavrará o mesmo, especificando a recusa e, se possível, na
presença de duas testemunhas. O Auto de Infração e Multa deverá ser publicado
posteriormente no Diário Oficial do Município e cópia do mesmo deverá ser
enviada ao infrator pelo Correio, através de Aviso de Recebimento (A.R.).

Artigo 17 - Os danos causados às plantas, áreas gramadas e equipamentos em
áreas verdes públicas, sujeitarão os responsáveis ao pagamento de indenização
no valor correspondente ao dano provocado. A avaliação do referido dano
elaborada pelo órgão municipal responsável pela arborização urbana constará
por escrito do processo administrativo correspondente. 

Parágrafo único - O infrator tem prazo de 15 (quinze) dias, depois de tomar
ciência do valor da indenização, para apresentar recurso.

Artigo 18 - Respondem, solidariamente, pelas infrações:
- o mandante;
- seu autor material;
- quem, de qualquer modo, concorrer para a prática da infração.

Parágrafo 1º - Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição
de recurso, a partir da ciência do infrator.

Parágrafo 2º - Caso o infrator se recuse a dar ciência no Auto de Infração e Multa
o agente fiscal deverá agir conforme determina o artigo 16, parágrafo único.

Parágrafo 3º- Neste caso, o prazo para a interposição de recurso se iniciará
quando o aviso de Recebimento (A.R.) for assinado.

Parágrafo 4º- Caso o infrator se recuse a assinar o Aviso de Recebimento (A.
R.), o prazo para recurso deverá ser contado a partir da publicação do Diário
Oficial do Município.

Artigo 19- O recurso será avaliado por profissional hierarquicamente superior
ao agente fiscal que lavrou o Auto de Infração e Multa, estabelecendo-se o
prazo de 30 (trinta) dias para o seu deferimento ou indeferimento.
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Artigo 20 - O procedimento relativo ao recolhimento da multa se dará conforme
estabelecido pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Campinas,
mediante a emissão do DARF (Documento de Arrecadação Financeira), junto ao setor
administrativo do órgão municipal responsável pela arborização urbana em Campinas. 

Parágrafo 1º- O valor devido será recolhido, pelo contribuinte, através de
DARF à conta própria do Fundo Único de Fomento aos Parques Municipais,
conforme lei municipal nº 8.166/94,.

Parágrafo 2º- No caso do não recolhimento do valor devido no prazo
estipulado, o débito deverá ser inscrito no Serviço de Dívida Ativa, cobrando-o
posteriormente através de via judicial.
CAPITULO VI 
Das Disposições Finais 
Artigo 21 -- Fica criada a Comissão Técnica Consultiva da Arborização de
Campinas, com a função de assessorar o órgão responsável pela arborização
urbana, que será composta por um representante e dois suplentes do órgão
municipal responsável pela arborização urbana da Prefeitura Municipal de
Campinas e das seguintes instituições, dentre outras: Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Campinas (AEAC), Associação Regional dos Escritórios de
Arquitetura (AREA), Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI),
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Instituto Agronômico
de Campinas (IAC), Instituto Biológico (IB), Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) e das Organizações Não Governamentais (ONGs) ambientalistas.

Parágrafo 1o -- Esta Comissão terá um coordenador escolhido pelos seus
membros e se reunirá por decisão deste coordenador ou por solicitação de
qualquer um de seus membros. 

Parágrafo 2o -- Os membros da Comissão deverão ser nomeados pelo poder
público municipal no prazo de 30 dias úteis após a promulgação desta lei e terão
mandato de 03 (três) anos.

Parágrafo 3o -- A Comissão Técnica Consultiva da Arborização de Campinas
terá o prazo de 60 (sessenta) dias, após a sua nomeação, para aprovar seu
Regimento Interno.

Artigo 22 -- Fica estipulado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da
data de publicação da presente Lei, para a elaboração e impressão do Guia de
Arborização Urbana de Campinas (GAUC), a ser preparado pela Comissão
citada no Artigo 20 o.

Artigo 23 -- Fica instituído o Programa de Divulgação da Política de
Arborização Urbana, que será desenvolvido pela Prefeitura Municipal de
Campinas, com o objetivo de informar a população, através das seguintes ações:
I - realização de campanhas educativas nos veículos de comunicação;
II - distribuição de cartilhas e folhetos;
III - impressão e distribuição do GAUC;
IV - distribuição destes materiais para as escolas;

Parágrafo Único -- O referido programa terá caráter permanente e será
intensificado durante a Semana Municipal de Meio Ambiente e Semana da Árvore.

Artigo 24 -- As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias, suplementadas se necessário.

Artigo 25 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial as leis 4807/78, 06853/91, 7072/92,
9184/96, 10.001/99 e os Decretos Municipais 10574/91 e 13.245/99. 

CARLOS EDUARDO CANTUSIO ABRAHÃO

Presidente COMDEMA Campinas

(07, 10 e 11/09)

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMPINAS -
COMDEMA - CAMPINAS

DELIBERAÇÃO COMDEMA 05/02 DE 27 de AGOSTO DE 2002

O pleno do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas -
COMDEMA/CAMPINAS, em sua reunião ordinária de 27 de agosto de 2002, delibera
pela aprovação do parecer n° 02/02 da Comissão Especial da Bacia do Ribeirão das
Pedras sobre implantação de loteamentos na sub-bacia do Ribeirão Anhumas,
Protocolos da Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) de nºs 61.232/00, 61.233/00 e
61.234/00, referentes à análise para implantação de loteamentos em glebas contíguas
resultantes da subdivisão da Fazenda Boa Esperança, Distrito de Barão Geraldo, neste
Município, com fundamento no inciso XI do artigo 3º da Lei Municipal nº 10.841, de
24 de maio de 2001 e Decreto Municipal nº 13.874, de 4 de março de 2002, combinado
com a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Resoluções do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA nºs 1/86 e 237/97, e delibera:

1. Pela necessidade de realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu
respectivo Relatório pela interessada Sra. Marina Zancaner Brito Maluf, Fazenda Boa
Esperança, atinente aos protocolos PMC nºs 61.232/00, 61.233/00 e 61.234/00, os
quais tratam da solicitação de análise para implantação de loteamentos em glebas

contíguas resultantes da subdivisão da Fazenda Boa Esperança, Distrito de
Barão Geraldo, nesta Cidade de Campinas, situadas na zona rural 1 do Plano
Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo, na sub-bacia do Ribeirão Anhumas,
à margem esquerda da Estrada da Rhodia, no sentido Barão Geraldo-Rhodia,
que possuem áreas de 139.508,271 m2, 463.833,8703 m2 e 305.081,4294 m2,
respectivamente, perfazendo juntas uma área total de 908.423,5707 m2..

2. Com a instauração deste processo de licenciamento ambiental e antes do
término de sua conclusão, que devem ficar suspensas quaisquer intervenções
nas áreas objeto desta análise sócio-ambiental, sob pena de ser aplicada a
legislação de proteção ambiental e penal aos fatos e atos praticados, sem
prejuízo das sanções civis e administrativas;
3. A secretária executiva procederá a autuação, o registro e a comunicação à
interessada do presente processo ambiental, remetendo cópia do inteiro teor
desta deliberação e informando a interessada para apresentar o Estudo Prévio de
Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório na Secretaria Executiva do
COMDEMA/CAMPINAS, no Paço Municipal, situada na Avenida Anchieta, nº
200, 19º andar, telefone (19) 3735-0442, e à anexação de cópias da publicação
desta deliberação nos respectivos protocolos.

4. Requerer os protocolos PMC nºs 75.249/99 e 52.287/00 onde consta loteamento
com área de 270.202,4987 m2 pertencente à mesma Fazenda Boa Esperança
contíguo às glebas analisadas no parecer mencionado no caput desta deliberação,
recentemente aprovado pela Prefeitura Municipal de Campinas na modalidade
Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS, denominado "Terras do
Barão", para que sejam submetidos a análise por este Conselho.

5. Requerer a imediata remessa dos protocolos PMC nºs 61.228/00, 61.230/00 e
61.231/00 a este Conselho, referentes ao processo de cadastro das glebas de que
trata esta deliberação, para análise e suspensão de sua tramitação.

6. O parecer n° 02/02 da Comissão Especial da Bacia do Ribeirão das Pedras
sobre implantação de loteamentos na sub-bacia do Ribeirão Anhumas,
Protocolos da Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) de nºs 61.232/00,
61.233/00 e 61.234/00, é parte integrante desta deliberação.

CARLOS EDUARDO CANTUSIO ABRAHÃO

Presidente COMDEMA Campinas

(07, 10 e 11/09)

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMPINAS -
COMDEMA - CAMPINAS

COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO RIBEIRÃO DAS PEDRAS

PARECER n° 02/02 -- Implantação de loteamentos na sub-bacia do
Ribeirão Anhumas.
Protocolos Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) de nºs 61.232/00,
61.233/00 e 61.234/00, referentes a glebas contíguas resultantes da subdivisão
da Fazenda Boa Esperança, Distrito de Barão Geraldo, neste município.
Interessada: Sra. Marina Zancaner Brito Maluf.
Os protocolos PMC de nºs 61.232/00, 61.233/00 e 61.234/00 tratam de
solicitação de análise para implantação de loteamentos com lotes de 250 m2

(duzentos e cinqüenta metros quadrados) em glebas contíguas, resultantes da
subdivisão da Fazenda Boa Esperança, Distrito de Barão Geraldo, situadas na
zona rural 1 do Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo (PLGU-BG) à
margem esquerda da Estrada da Rhodia, no sentido Barão Geraldo - Rhodia,
possuindo áreas de 139.508,271 m2, 463.833,8703 m2 e 305.081,4294 m2,
respectivamente, perfazendo juntas um total de 908.423,5707 m2.
Em área de 270.202,4987 m2, pertencente à mesma Fazenda Boa Esperança e
contígua às glebas acima mencionadas, foi aprovado pela Prefeitura Municipal
de Campinas, Protocolos PMC nºs 75.249/99 e 52.287/00, um loteamento na
modalidade Empreendimento Habitacional de Interesse Social (EHIS),
denominado "Terras do Barão", com 683 lotes já em fase de comercialização,
que deverá agregar aproximadamente 2.700 novos moradores.
Dados fornecidos pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A.
(SANASA) nos protocolos em exame apontam que, juntos, os três loteamentos
pretendidos, e sob exame, resultarão em 1800 lotes, perfazendo uma previsão de
incremento populacional na área da ordem de 7.200 novos moradores.
Dessa forma, com o já aprovado loteamento "Terras do Barão" acima referido e
com eventual aprovação dos outros três pretendidos nas glebas contíguas
pertencentes à Fazenda Boa Esperança, serão ocupados 1.178.626,0694m2

naquela porção do território do Distrito de Barão Geraldo, com 2.483 lotes e
previsão aproximada de 10.000 novos moradores.
Considerando que a população fixa do Distrito de Barão Geraldo é, segundo
dados do IBGE/Censo 2000, de 45.585 habitantes, o incremento populacional
advindo da aprovação desses empreendimentos importará em acréscimo de algo
em torno de 22% da população fixa do Distrito.
Todavia, não obstante tratar-se do parcelamento de mais de 1 milhão de metros
quadrados de uma mesma fazenda, os órgãos de planejamento analisaram os
empreendimentos separadamente, sem considerar o impacto provocado pelo seu
conjunto. Esse critério de análise acaba por dispensar tais empreendimentos da
necessidade de apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental -- EPIA-RIMA, conforme previsto na
legislação em vigor no país (CONAMA n°s 01/86 e 237/97) e vem configurar
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prática de subdivisão de grandes áreas em glebas menores, de forma a eximir-se
do enquadramento legal, o que acaba por oferecer comprometimento
sócio-ambiental para toda a região, em desacordo com o princípio da
sustentabilidade e bem estar social da população.
Os três processos em exame contam com parecer técnico da Coordenadoria
Setorial de Uso e Ocupação do Solo do Departamento de Controle Urbanístico
(CSU/DECON) da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente (SEPLAMA) de 23/08/01 que aponta pela inconveniência de sua
aprovação, salientando que a viabilidade da urbanização solicitada envolve a
necessidade de estruturação de outra via de acesso, alternativa à Estrada da Rhodia,
e que, para tanto, há a necessidade de se cruzar toda a Zona Rural -- 1 de Barão
Geraldo, medida que acabaria por induzir indesejável urbanização dessa área. O
referido parecer ressalta ainda que essa alternativa viária implica em obras que
dependem da ação direta do poder público, além de envolver a necessidade de
avaliação do interesse difuso na ocupação da Zona Rural --1 do Distrito.
As diretrizes estabelecidas na Lei Municipal nº 9.199/96, que institui o
PLGU-BG apontam a necessidade de manutenção das áreas rurais, nascentes e
maciços arbóreos (matas nativas) do Distrito de Barão Geraldo, elementos esses
existentes nas áreas em análise.
O parecer técnico do Grupo de Análise de Diretrizes Urbanísticas (GADU) de
24/09/2001, constantes dos três protocolos em exame condiciona a viabilidade do
empreendimento ao atendimento das diretrizes urbanísticas do parecer. Entretanto
essas diretrizes carecem de melhor estudo e avaliação especialmente no que se
refere ao sistema viário cuja implementação esbarra em implicações ambientais da
transposição da Zona Rural 1 do Distrito e no interesse público em efetuar gastos
com as desapropriações e obras que a alternativa viária apontada demanda. As
atuais condições de acessibilidade ao local dos loteamentos permanecem precárias
e de acordo com estudo de impacto no sistema viário elaborado no protocolo PMC
nº 3864/98 que trata de outro empreendimento solicitado na região, o sistema
viário existente é considerado insuficiente para atender novos empreendimentos,
mesmo antes da inclusão das áreas em pauta no perímetro urbano e da aprovação
do loteamento ‘‘Terras do Barão’’.
Ainda o mesmo parecer GADU não leva em conta os questionamentos e
elementos limitadores apontados no parecer CSU/DECON acima mencionado,
as diretrizes do PLGU-BG, a indesejável conurbação com o município de
Paulínia na proximidade de área onde se encontram empresas químicas de
grande porte - cerca de dois quilômetros dos loteamentos - e a necessidade de
um estudo viário e sócio-ambiental detalhado, que identifique e avalie os riscos,
impactos e conseqüências que a aprovação de tais empreendimentos trará para a
preservação de áreas rurais do Distrito de Barão Geraldo.
A este propósito há que se mencionar o protocolado PMC nº 76.652/97 de
origem da empresa Rhodia S/A, a propósito da implantação de núcleo
habitacional próximo às suas instalações (Protocolo PMC nº 47.972/96), que
manifesta sua ‘‘maior preocupação face aos riscos potenciais e inerentes das
unidades de processamento químico existentes no Site Industrial... que certamente
trará como conseqüência futura, fortes conflitos entre indústria e comunidade.
Entendemos ser responsabilidade do serviço público evitar tal situação,
preservando no planejamento urbano a separação/distanciamento entre áreas
industriais das estritamente residenciais’’. Na mesma manifestação a empresa
ressalta outros fatores que considera importante, tais como proximidade física com
a Estação de Tratamento de Efluentes, com possibilidade de odores e ruídos
incômodos, presença de matas nativas importantes, presença do Ribeirão Anhumas
e áreas alagáveis, entre outras.
Outro fato merecedor de registro refere-se ao despacho datado de 16/04/2002 nos
três protocolos em que o DECON/SEPLAMA os encaminha a Exma. Prefeita para
obter sua autorização para prosseguimento do processo de aprovação como EHIS,
em atendimento ao disposto no artigo 8º parágrafo 6º da Lei 10.410/00, que assim
estipula: "Obtido parecer favorável dos órgãos técnicos, caberá ao Prefeito
Municipal autorizar o prosseguimento do processo de aprovação do
empreendimento". Ocorre que a análise dos protocolos e os pareceres técnicos
CSU/DECON e GADU foram efetuados tendo em vista a solicitação do
requerente, ou seja, a implantação de loteamento com lotes de 250 m2 e não na
modalidade EHIS. Nos três protocolos em análise não há solicitação do interessado
para a análise de seu empreendimento com base na Lei 10.410/00, que determina
em seu artigo 10 ‘‘Fica instituída para os EHIS, a análise prévia pelo GADU, no que
diz respeito à viabilidade e diretrizes urbanísticas’’ e, de acordo com a informação da
SEPLAMA ‘‘As solicitações de análise de viabilidade para implantação de EHIS
serão analisadas pelo GADU e para isso deverão ser protocoladas na PMC através
de requerimento acompanhadas dos documentos necessários para a análise’’
(http://www.pmc.sp.gov.br/seplan/deplan/menuehis.htm). Em síntese, o
encaminhamento desses processos para a autorização do chefe do poder
executivo não seguiu o trâmite que a própria legislação de EHIS estabelece.
Diante do exposto, e considerando que os processos analisados carecem de
estudos de ordem sócio-ambiental mais consistentes que justifiquem sua
aprovação e implantação, recomenda-se deliberar pela necessidade do indicado
e competente Estudo Prévio de Impacto Ambiental para prosseguimento do
processo de aprovação do empreendimento em tela, e demais medidas cabíveis.

VERA MARIA DUCH CRÓSTA

Conselheira da Macrozona 3 -- relatora.

(07, 10 e 11/09)

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

EDITAIS 002/02 e 003/02

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Campinas, convoca os candidatos abaixo relacionados, por ordem de
classificação, a comparecerem dia 13/09/2002, nos horários abaixo
discriminados, no 7º andar (recepção), Paço Municipal, Av. Anchieta,
200, Centro, para realização de reunião de desempate de classificação e
preenchimento de vagas.
Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identidade -- R.G.
Em caso de empate, trazer certidão de nascimento dos filhos.
O não comparecimento implicará na perda dos direitos legais decorrentes do
Concurso Público.

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Horário: 14:00h
CLAS NOME DOCUMENTO
21 MARIANA HOFFMAN 00000349976909
22 ELIDA LUNA ELIAS 0000022550764X
23 JOSE GUILHERME CARDOSO DA SILVEIRA 00000263009154
24 VICENTINA DO CARMO RIBEIRO 000000M4486354
25 RAUL ANTONIO ALVES 00000330282232
25 SELMA DA SILVA MACHADO 00000292567467

Cargo: PROGRAMADOR DE MICRO COMPUTADOR JR.
Horário: 15:00h
CLAS NOME DOCUMENTO
1 TIAGO DE SOUZA ARMANI 00000305536710

Campinas, 09 de setembro de 2002

JONIVAL FERREIRA CÔRTES

Secretário Municipal de Recursos Humanos

PORTARIAS ASSINADAS PELA SRA. PREFEITA

Nº60222 - Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu cargo
e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 006/02,
homologado em 06/07/02, pela presente,
RESOLVE
nomear, as senhoras abaixo relacionadas para exercerem em caráter efetivo, os
cargos vagos denominados Supervisor Educacional I padrão 09, junto a
Secretaria Municipal de Educação.
MARIA DA GRAÇA MELO
MARIA ESTELA GOETTLICHER CIRINO DOS SANTOS
PATRÍCIA LAZZARINI FURLAN
REGINA MARINGONI DE OLIVEIRA

Nº60223 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 006/02,
homologado em 06/07/02, pela presente,
RESOLVE
nomear, os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo, os
cargos vagos denominados Diretor Educacional I - padrão 05, junto a Secretaria
Municipal de Educação.
ADRIANA VARANI
ANDERSON MISSIO
ANTONIETTA CARUSO
ANTONIO AUGUSTO DE ARAÚJO VEDOVELI
APARECIDO CARLOS BATISTA MUNIZ
CLAUDIO MATARAZZO
CLEIDE ANTONIETA BARBATI MAURINO
CRISTINA MARIA POLI
ELIZABETH ACCIOLY ALESSANDRINI
IRENE MALAGUTI SEMIONATTO SCURO
ISABEL PASSOS DE OLIVEIRA SANTOS
JOSEANE MARIA FERREIRA
MAGDA NUNES GONÇALVES ZANONI
MAIRA RITA BOLSONARO OLIVEIRA
MARCIA APARECIDA GOULART DE SOUZA
MARIA CRISTINA DE CAMPOS
MARIA CRISTINA GAZZARRINI
MARIA DA GRAÇA AVILA SIQUEIRA DE CARVALHO
MARIA DOLORES DE FIGUEIREDO NUNES
MARIA TERESA MACHADO YAMAKAWA
MARIANGELA PEREIRA NEVES MODE
MARILAC LUZIA DE SOUZA LEITE NOGUEIRA
MARLENE MENGONI
PETRÔNIO GILMAR FERRAZ DE OLIVEIRA
RITA DE CASSIA PEREIRA BRANDÃO
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SEBASTIANA CICERA DE LIMA OLIVEIRA
SIMONE CLEUSE MARCONATTO
SORAIA OLIVEIRA ALVES
VALERIA FERREIRA DE ARAÚJO MELO

Nº60224 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 006/02,
homologado em 06/07/02, pela presente,
RESOLVE
nomear, os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo, os
cargos vagos denominados Coordenador Pedagógico I -- padrão 05, junto a
Secretaria Municipal de Educação
ELIANA APARECIDA PIRES DA COSTA
ELIANA BRIENSE JORGE CUNHA
HELITON LEITE DE GODOY
MONICA CRISTINA MARTINEZ DE MORAES
MARIA DO CARMO ABID DE MORAIS POLIMENO

Nº60236 - nomear de acordo com decreto 13888-art. 6º de 20/03/02, os
senhores abaixo relacionados para compor a comissão eleitoral da formação da
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente.

CIPA 6
AUXILIAR ADMINITRATIVO DISTRITO NORTE - Eduardo Stefano S.
Santos - matricula 37.226-9
TÉCNICO DE SEGURANÇA DISTRITO NORTE - Jader Pedro G.V.
Castro - matricula 29.357-1
REPRESENTANTE DO DISTRITO NORTE - Adriana Carla M. Silva -
matricula 38.250-7
REPRESENTANTE - TÉCNICOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO
Marionaldo F. Maciel - matricula 64.654
Wellington Tadeu de Oliveira - matricula 67.565
REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPINAS
Clodomiro José Machado - matricula 37.942-5

CIPA 9
REPRESENTANTE DO DISTRITO SUDOESTE
Joamir Gonçalves Cordeiro - matricula 36.648-0
Valdira dos Santos Bruschi - matricula 86.857-4
REPRESENTANTE DO DISTRITO SUDOESTE - Roberta Soares
Nascimento - matricula 103.802-8
REPRESENTANTE - TÉCNICOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO
Marionaldo F. Maciel - matricula 64.654
Wellington Tadeu de Oliveira - matricula 67.565
REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPINAS
Maura Moura Gonçalves - matricula 37009-6

Nº60237 - nomear a partir de 02/09/02, a Sra. Malu Aparecida Vilela, para
exercer em comissão o cargo de Assessor Técnico Setorial Nível IX, junto a
Secretaria Municipal de  Cultura, Esportes e Turismo.

Nº60238 -  exonerar a partir de 31/07/02, a Sra. Regina Maria Pompeu Luccas,
do cargo em comissão de  Assessor Técnico Departamental Nível V, junto ao
Gabinete da Prefeita.

Nº60239 - nomear a partir de 01/08/02, o Sr. Maurício Simões Augusto, para
exercer em comissão o cargo de  Assessor Técnico Departamental Nível V,
junto ao Gabinete da Prefeita.

SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RESOLUÇÃO N.º 303/2002

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria
de Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal
n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;
Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o
disposto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro,
que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas
nos AIT’s lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 e processados em
03/09/2002 a 03/09/2002 abaixo relacionados.
Ficam também, notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão
publicadas nesta Resolução para, com base no parágrafo 7º do artigo 257 do
Código de Trânsito Brasileiro, indicarem no prazo de 15 (quinze) dias, o
condutor infrator, sob pena de não o fazendo, serem responsabilizados pela

infração, e ainda, ficam notificados do início do prazo para apresentação de
eventual recurso, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 282.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRACAO DE CAMPINAS
AIIPS PROCESSADOS NO PERIODO 03/09/2002 A 03/09/2002
ENQUADRAMENTO 621.10-TRANS VELOC SUP A MAX PERMITIDA ATE 20%
PROCESSADAS EM 03/09/2002
ACI9081 D1-537471-08 AET1299 D1-537699-88 AHA0295 D1-537380-88
AHM2069 D1-537062-98 AHM7154 D1-537645-98 AHM8773 D1-537024-48
BFB2112 D1-537379-78 BFB3888 D1-536728-58 BFE0885 D1-536471-18
BFJ7193 D1-538238-88 BFL4030 D1-537796-68 BFL4358 D1-536801-18
BFL4936 D1-537651-48 BFL6361 D1-537697-68 BFL6988 D1-538429-18
BFL8657 D1-537004-68 BFL8874 D1-537950-68 BFN6106 D1-536697-78
BFN6106 D1-536725-28 BFV8148 D1-537124-58 BFW4920 D1-538251-08
BFW7368 D1-537834-08 BGF7554 D1-538257-58 BGJ3322 D1-536774-78
BGJ7422 D1-537338-08 BGN7848 D1-537603-08 BGQ2576 D1-537394-08
BGS7532 D1-537469-98 BGS7761 D1-537500-78 BGX9436 D1-538461-08
BHF3680 D1-537631-68 BHG5387 D1-537015-68 BHI0698 D1-538197-08
BHI1550 D1-537105-88 BHI2164 D1-538398-38 BHI2403 D1-538388-48
BHI3516 D1-537609-68 BHI4142 D1-537144-38 BHI4574 D1-537285-18
BHI4662 D1-537763-68 BHI5227 D1-538268-58 BHI7625 D1-536923-28
BHL5321 D1-537075-08 BHN1604 D1-536614-18 BIA1933 D1-538172-88
BIE0760 D1-537538-18 BIE2847 D1-537655-88 BIE4738 D1-537052-08
BIE7271 D1-537038-78 BII4007 D1-536848-48 BIJ0772 D1-536841-88
BIJ2552 D1-536715-38 BIJ6734 D1-537295-08 BIL4772 D1-538016-68
BIM2115 D1-537918-78 BIM8940 D1-537617-38 BIN6843 D1-537180-68
BIP2567 D1-536655-98 BIQ2043 D1-538344-48 BIR6368 D1-538075-08
BIT5401 D1-537417-18 BIV6960 D1-536748-38 BJA4972 D1-537768-08
BJB7307 D1-538047-48 BJH3533 D1-538449-08 BJL8023 D1-537027-78
BJQ3842 D1-537150-98 BJT0629 D1-537502-98 BJT0629 D1-537793-38
BKC8647 D1-537935-28 BKH0262 D1-536709-88 BLA2447 D1-538284-08
BLD8214 D1-537587-68 BLF9991 D1-537801-08 BLL3390 D1-536787-98
BLP9548 D1-536652-68 BLU1257 D1-536666-98 BLV1005 D1-537666-88
BMA0816 D1-537567-88 BMF1001 D1-538214-68 BMI9733 D1-537630-58
BMM6258 D1-538361-08 BMU0002 D1-536480-08 BMU1830 D1-536606-48
BMU3687 D1-538030-98 BMU4175 D1-536687-88 BMU5828 D1-537843-98
BMU6601 D1-537626-18 BMU7465 D1-536525-08 BMU7862 D1-538340-08
BMU8728 D1-537520-58 BMU9014 D1-537649-28 BND1139 D1-538412-68
BND6590 D1-537055-28 BNS2373 D1-537090-48 BNT5734 D1-537156-48
BNT5734 D1-537882-48 BNT5734 D1-537933-08 BNT5734 D1-537943-08
BNT5734 D1-537947-38 BNT5734 D1-538149-78 BNT8866 D1-538266-38
BNY0639 D1-537042-08 BNY0881 D1-538165-18 BNY1369 D1-536781-38
BNY3738 D1-537565-68 BNY5110 D1-537187-28 BNY5852 D1-537648-18
BNY8482 D1-536849-58 BOB4623 D1-537331-38 BOI1802 D1-536672-48
BOK3497 D1-537711-98 BOL6013 D1-537418-28 BOL8837 D1-536590-08
BOU4424 D1-538024-38 BOV0682 D1-536814-38 BOX5797 D1-537941-88
BOX5797 D1-538182-78 BOZ2222 D1-536509-68 BPA6343 D1-537561-28
BPC2226 D1-537698-78 BPC2717 D1-537118-08 BPC4029 D1-538241-08
BPC9707 D1-537192-78 BPF6470 D1-537470-08 BPF7025 D1-538419-28
BPU0214 D1-537803-28 BPU5052 D1-538001-28 BPU5676 D1-537477-68
BPZ0806 D1-538350-08 BQA0695 D1-536796-78 BQB8551 D1-536840-78
BQG1508 D1-536496-48 BQG1612 D1-536559-18 BQG1710 D1-537993-58
BQG2007 D1-536803-38 BQG2131 D1-537355-58 BQG4453 D1-537305-08
BQG5062 D1-536637-28 BQH0143 D1-538444-58 BQH0289 D1-537569-08
BQH1447 D1-536943-08 BQH2253 D1-538448-98 BQH2426 D1-537782-38
BQH2426 D1-538304-88 BQH2426 D1-538365-38 BQH9179 D1-538021-08
BQH9685 D1-538161-88 BQI0106 D1-538437-98 BQK5467 D1-537507-38
BQP1867 D1-536914-48 BQR2784 D1-537974-88 BQR4188 D1-536925-48
BQR5024 D1-536621-88 BQR6141 D1-538320-28 BQR7590 D1-536623-08
BQR7641 D1-537712-08 BQR9125 D1-537488-68 BQR9503 D1-537376-48
BQS9325 D1-536716-48 BQS9325 D1-538034-28 BQW5522 D1-537030-08
BQX3380 D1-537243-38 BQX4284 D1-537981-48 BQZ2767 D1-538237-78
BQZ3439 D1-538055-18 BRI5373 D1-537623-98 BRJ0954 D1-537013-48
BRJ1502 D1-537965-08 BRM7854 D1-537408-38 BSC0314 D1-538098-08
BSD0772 D1-537186-18 BSD2886 D1-537559-08 BSE1943 D1-536677-98
BSI1949 D1-537530-48 BSP4779 D1-538452-28 BSQ1635 D1-537553-58
BSQ5557 D1-537964-98 BSQ5710 D1-536649-38 BTA6321 D1-538410-48
BTA9079 D1-538476-48 BTD2496 D1-537415-08 BTG0063 D1-538352-18
BTG0835 D1-537134-48 BTG1746 D1-537589-88 BTG1869 D1-537514-08
BTG2498 D1-537438-08 BTG3020 D1-536952-98 BTG3163 D1-537486-48
BTG3838 D1-536733-08 BTG3838 D1-536786-88 BTG3838 D1-537137-78
BTG5947 D1-537822-08 BTG6239 D1-538355-48 BTG8360 D1-537385-28
BTG8438 D1-537358-88 BTH3733 D1-537081-68 BTK8757 D1-538489-68
BTP8135 D1-538022-18 BTP8780 D1-537641-58 BTP8780 D1-537717-48
BUC2015 D1-536847-38 BUG7689 D1-537897-88 BUH6487 D1-536828-68
BUI3773 D1-538298-28 BUI3776 D1-538255-38 BUI4646 D1-536895-78
BUI4898 D1-537564-58 BUI7979 D1-537356-68 BUI8013 D1-538017-78
BUI9636 D1-537482-08 BUK1816 D1-536928-78 BUK3798 D1-537154-28
BUL1031 D1-537845-08 BUN7080 D1-537375-38 BUN7080 D1-538002-38
BUR0547 D1-537908-88 BUR0765 D1-538292-78 BUR0765 D1-538301-58
BUR0828 D1-538302-68 BUT1269 D1-538210-28 BUT7831 D1-538042-08
BUW0323 D1-538312-58 BUW0822 D1-537072-88 BUW1882 D1-537430-38
BUW2890 D1-537018-98 BUW2890 D1-537966-08 BUW2895 D1-537513-98
BUW3777 D1-537823-08 BUW6861 D1-537675-68 BUW6918 D1-537957-28
BUW9317 D1-536959-58 BUZ4019 D1-536605-38 BVA9894 D1-537948-48
BVC6834 D1-537203-78 BVG0418 D1-537419-38 BVN0274 D1-536702-18
BVN0465 D1-537064-08 BVN1197 D1-536773-68 BVN1197 D1-537315-98
BVN1790 D1-538463-28 BVN3442 D1-537480-98 BVN3696 D1-537646-08
BVN5082 D1-537335-78 BVN5087 D1-537466-68 BVN7417 D1-537012-38
BVN9373 D1-536648-28 BVW7015 D1-537083-88 BVX7254 D1-536763-78
BWC0920 D1-537067-38 BZE5113 D1-538348-88 BZE5218 D1-537026-68
BZI7603 D1-538253-18 BZI7788 D1-538346-68 BZJ0495 D1-537498-58
BZJ2449 D1-537344-58 BZJ2465 D1-537183-98 BZJ2580 D1-538063-98
BZJ2604 D1-537880-28 BZJ2719 D1-538006-78 BZJ2988 D1-536752-78
BZJ3048 D1-537231-28 BZJ4514 D1-537752-68 BZJ4900 D1-538215-78
BZJ8219 D1-537660-28 BZJ8318 D1-536739-58 BZS2115 D1-538442-38
BZW7900 D1-537177-38 CAA3023 D1-538155-28 CAC7589 D1-537809-88
CAI6070 D1-537499-68 CAI6255 D1-536658-18 CAK8347 D1-538414-88
CAN2696 D1-538159-68 CAQ0225 D1-537479-88 CAQ0643 D1-536986-08
CAQ0643 D1-538231-18 CAQ1376 D1-536795-68 CAQ1383 D1-538222-38
CAQ1593 D1-537063-08 CAQ1723 D1-538481-98 CAQ2188 D1-538091-48
CAQ2487 D1-537713-08 CAQ4163 D1-536692-28 CAQ5359 D1-537979-28
CAQ5921 D1-537594-28 CAQ6415 D1-537061-88 CAQ9143 D1-536588-88
CAQ9216 D1-537971-58 CAU6540 D1-536675-78 CAW9158 D1-538088-18
CAZ4005 D1-537023-38 CAZ8604 D1-537032-18 CBH6634 D1-538007-88
CBK5029 D1-538148-68 CBK5330 D1-538056-28 CBL3244 D1-537942-98
CBN7843 D1-537647-08 CBW2446 D1-538242-18 CBZ2288 D1-536676-88
CBZ4631 D1-537425-98 CCC3387 D1-537749-38 CCG9988 D1-537400-68
CCI1442 D1-536721-98 CCL3029 D1-538052-98 CCM7905 D1-537497-48
CCQ5411 D1-537160-88 CCT5855 D1-537039-88 CCT6724 D1-537579-98
CCV2429 D1-536636-18 CCW0439 D1-537975-98 CCW2208 D1-537396-28
CCW3380 D1-537892-38 CCW3380 D1-538175-08 CCW7171 D1-536689-08
CCW7982 D1-537246-68 CCY3250 D1-536624-08 CCY3297 D1-537910-08
CCZ6007 D1-537575-58 CDA6199 D1-537770-28 CDA6199 D1-538323-58
CDK4479 D1-537414-98 CDU0501 D1-537746-08 CDU1852 D1-536785-78
CDU2646 D1-538168-48 CDU2663 D1-538455-58 CDU3215 D1-536727-48
CDU3215 D1-537071-78 CDU3713 D1-538385-18 CDU3853 D1-537007-98
CDU4932 D1-536641-68 CDU5016 D1-538179-48 CDU5887 D1-538099-18
CDU7325 D1-537250-08 CDV3695 D1-536581-18 CDV3807 D1-536650-48
CDW2348 D1-537028-88 CDW5967 D1-537140-08 CEC1193 D1-536766-08
CEC1193 D1-536996-98 CEC1193 D1-537130-08 CEJ5321 D1-537092-68
CEN9369 D1-538093-68 CEV0130 D1-538329-08 CEV0692 D1-538027-68
CEV1908 D1-538064-08 CEV1986 D1-536667-08 CEV3301 D1-537490-88
CEV3387 D1-538152-08 CEV4138 D1-538254-28 CEV5816 D1-537679-08
CEV6140 D1-536755-08 CEV6801 D1-537435-88 CEV7406 D1-537867-08
CEV7766 D1-537151-08 CEV7811 D1-536553-68 CEV8360 D1-536853-98
CEV9238 D1-537209-28 CEY0564 D1-537936-38 CEY0809 D1-536647-18
CEY1914 D1-538395-08 CEY2913 D1-537562-38 CEY3036 D1-538130-08
CEY3613 D1-537616-28 CEY3623 D1-536717-58 CEY3927 D1-537373-18

Quarta-feira, 11 de setembro de 2002 21



CEY4079 D1-536539-38 CEY4379 D1-538134-38 CEY4850 D1-536842-98
CEY6565 D1-537665-78 CEY7988 D1-536593-28 CEY8533 D1-537865-98
CEY8836 D1-538341-18 CEY9102 D1-537643-78 CFP4375 D1-536736-28
CFP9142 D1-538353-28 CFR0039 D1-537944-08 CFX0660 D1-537951-78
CGV1706 D1-536520-68 CHJ2284 D1-536992-58 CHJ9530 D1-536940-88
CHN0800 D1-537992-48 CHN0854 D1-536809-98 CHN0854 D1-537653-68
CHN1284 D1-537279-68 CHN1760 D1-536670-28 CHN1760 D1-538349-98
CHN2326 D1-537673-48 CHN2850 D1-536776-98 CHN2944 D1-537006-88
CHN3250 D1-537044-28 CHN3567 D1-537958-38 CHN3990 D1-538262-08
CHN4016 D1-537224-68 CHN4409 D1-537240-08 CHN4486 D1-536731-88
CHN4828 D1-536558-08 CHN4918 D1-538202-58 CHN5150 D1-538272-98
CHN5171 D1-537710-88 CHN5227 D1-536724-18 CHN6362 D1-538143-18
CHN6907 D1-536965-08 CHN6990 D1-536922-18 CHN8334 D1-538240-08
CHN8567 D1-537491-98 CHN8614 D1-537601-98 CHN8774 D1-537476-58
CHN8887 D1-537573-38 CIE6308 D1-537762-58 CIG0159 D1-538309-28
CIG7655 D1-537511-78 CIK4604 D1-538367-58 CIP7169 D1-538003-48
CIS6556 D1-537509-58 CIT0889 D1-536836-38 CIU8608 D1-537215-88
CIX1940 D1-538120-08 CJB4074 D1-536964-08 CJD1249 D1-537202-68
CJD2289 D1-537581-08 CJD2580 D1-538196-08 CJD2629 D1-537467-78
CJD3229 D1-538392-88 CJD4149 D1-538271-88 CJD6813 D1-537611-88
CJD6876 D1-537068-48 CJD9399 D1-537074-08 CJE5878 D1-537939-68
CJI0200 D1-538250-98 CJI0538 D1-537670-18 CJR3822 D1-537127-88
CJT2173 D1-537588-78 CJT9095 D1-536585-58 CJY0881 D1-537217-08
CJY1011 D1-537343-48 CJY1119 D1-536835-28 CJY1122 D1-537171-88
CJY2395 D1-537145-48 CJY4365 D1-537487-58 CJY4533 D1-538357-68
CJY6664 D1-537199-38 CJY7684 D1-537191-68 CJZ3700 D1-537212-58
CJZ6755 D1-538037-58 CKD1249 D1-537320-38 CKD3471 D1-537642-68
CKD4214 D1-537591-08 CKD5328 D1-536818-78 CKE5355 D1-537116-88
CKG3989 D1-537800-08 CKG7557 D1-538324-68 CKH5008 D1-537060-78
CKJ9032 D1-536695-58 CKW4849 D1-537909-98 CKW4849 D1-538313-68
CKX0508 D1-536620-78 CKX2490 D1-537362-18 CKX3334 D1-538141-08
CKX4089 D1-538426-98 CKX5567 D1-537505-18 CKX7002 D1-537549-18
CKX7352 D1-536504-18 CKX7572 D1-537552-48 CKX9349 D1-537085-08
CLA9780 D1-537814-28 CMN8221 D1-538164-08 CND3244 D1-538331-28
CNF9994 D1-538303-78 CNM2394 D1-536685-68 CNO2944 D1-538310-38
CNO3731 D1-537827-48 CNQ0774 D1-537547-08 CNQ0932 D1-536911-18
CNQ4224 D1-537903-38 CNQ4258 D1-537404-08 CNQ5040 D1-536998-08
CNQ6226 D1-536515-18 CNQ6354 D1-538360-98 CNQ8500 D1-536580-08
CNQ8747 D1-537627-28 CNQ8833 D1-537998-08 CNQ9669 D1-537667-98
CNQ9889 D1-536982-68 CNQ9933 D1-537704-28 CNT1183 D1-538416-08
CNU3909 D1-537930-88 COA4114 D1-537584-38 COF9762 D1-537529-38
COI8912 D1-537361-08 COZ0696 D1-537152-08 COZ1158 D1-536862-78
COZ1696 D1-537412-78 COZ2697 D1-537582-18 COZ3346 D1-537384-18
COZ4521 D1-537035-48 COZ5057 D1-536657-08 COZ5930 D1-538387-38
COZ7238 D1-537345-68 COZ8036 D1-536582-28 COZ8335 D1-536907-88
CPF2424 D1-537656-98 CPK5822 D1-538199-28 CPQ6888 D1-536656-08
CPS0841 D1-538031-08 CPS1183 D1-536684-58 CPS2505 D1-538263-08
CPS2505 D1-538453-38 CPS2799 D1-536550-38 CPS3475 D1-538484-18
CPS5344 D1-538418-18 CPS5808 D1-538379-68 CPS6787 D1-537424-88
CPS6980 D1-536993-68 CPS8026 D1-538243-28 CPS9174 D1-537503-08
CPU0199 D1-537537-08 CPU1020 D1-537483-18 CPU1288 D1-536913-38
CPU2912 D1-537292-88 CPU3542 D1-537434-78 CPU4111 D1-536897-98
CPU5421 D1-537290-68 CPU6622 D1-538430-28 CPU7693 D1-537844-08
CPU7833 D1-536720-88 CPU8607 D1-537754-88 CQH3472 D1-538234-48
CQH4544 D1-536632-88 CQM6464 D1-537668-08 CQR6937 D1-538050-78
CQX6713 D1-538342-28 CSZ1710 D1-538166-28 CSZ4544 D1-537272-08
CTN0789 D1-536483-28 CTP0276 D1-537652-58 CTP1110 D1-538191-58
CTP1720 D1-537915-48 CTP2144 D1-537287-38 CTP4678 D1-538464-38
CTP4880 D1-537785-68 CTP5043 D1-538008-98 CTP5210 D1-536589-98
CTP6310 D1-537276-38 CTP6417 D1-537025-58 CTP8292 D1-536665-88
CTP8397 D1-538334-58 CTP8447 D1-536754-98 CTP9297 D1-538283-98
CTP9687 D1-536604-28 CTP9820 D1-536628-48 CTP9835 D1-536538-28
CTS6357 D1-537387-48 CVB5771 D1-538074-98 CVO7798 D1-537730-68
CVY0457 D1-537468-88 CVY8380 D1-537740-58 CWG0240 D1-537546-98
CWG2251 D1-537599-78 CWG3213 D1-537381-98 CWG3845 D1-537416-08
CWG3993 D1-537462-28 CWG3993 D1-537719-68 CWG4143 D1-537640-48
CWG5132 D1-537991-38 CWG5670 D1-537034-38 CWG6570 D1-538427-08
CWG7031 D1-536694-48 CWG7516 D1-536699-98 CWG8297 D1-537437-08
CWG9301 D1-537045-38 CWZ6100 D1-537959-48 CXC7000 D1-537193-88
CXD0089 D1-538467-68 CXD0426 D1-537795-58 CXD1534 D1-537769-18
CXD2125 D1-538285-08 CXD2774 D1-536854-08 CXD2930 D1-538193-78
CXD3790 D1-537196-08 CXD4221 D1-537748-28 CXD4648 D1-538114-58
CXD4763 D1-537037-68 CXD6478 D1-537542-58 CXD6505 D1-537506-28
CXD6994 D1-538046-38 CXD7429 D1-537109-18 CXD9119 D1-536991-48
CXI4228 D1-537570-08 CXI7589 D1-537798-88 CXI8764 D1-537543-68
CXN1077 D1-537613-08 CXN5359 D1-537330-28 CXT0503 D1-536596-58
CXT0527 D1-537572-28 CXT0962 D1-537481-08 CXT0981 D1-537659-18
CXT1307 D1-537108-08 CXT1937 D1-537516-18 CXT2607 D1-537842-88
CXT4860 D1-538028-78 CXT5335 D1-536591-08 CXT5348 D1-537940-78
CXT5376 D1-537701-08 CXT6166 D1-537808-78 CXT6434 D1-538119-08
CXT6696 D1-538289-48 CXT7109 D1-536610-88 CXT7558 D1-537421-58
CXT7558 D1-537756-08 CXT8103 D1-537084-98 CXT8171 D1-537239-08
CXT8728 D1-537337-98 CXT8873 D1-537431-48 CXX2339 D1-536867-18
CXY4877 D1-537728-48 CYT8539 D1-536719-78 CYZ0980 D1-536642-78
CYZ1828 D1-538221-28 CYZ2557 D1-537103-68 CYZ4217 D1-538337-88
CYZ4727 D1-537113-58 CYZ5723 D1-536600-98 CYZ5770 D1-537674-58
CYZ6432 D1-537962-78 CYZ6434 D1-538408-28 CYZ6735 D1-536817-68
CYZ7307 D1-536904-58 CYZ7545 D1-537125-68 CYZ7744 D1-537382-08
CYZ9200 D1-536903-48 CYZ9569 D1-536734-08 CZH1659 D1-537473-28
CZQ4542 D1-536696-68 DBG5301 D1-536729-68 DBJ0255 D1-536800-08
DBJ0504 D1-537241-18 DBJ0577 D1-537214-78 DBJ0769 D1-538051-88
DBJ1097 D1-537856-08 DBJ2295 D1-537080-58 DBJ2800 D1-537102-58
DBJ2966 D1-536735-18 DBJ3039 D1-538321-38 DBJ3578 D1-537931-98
DBJ3695 D1-536971-68 DBJ5509 D1-537439-18 DBJ5838 D1-537236-78
DBJ5885 D1-536976-08 DBJ6018 D1-536924-38 DBJ6892 D1-537195-08
DBJ6909 D1-538260-88 DBJ6964 D1-537097-08 DBJ7312 D1-538163-08
DBJ7753 D1-536762-68 DBJ8083 D1-538319-18 DBJ9281 D1-538117-88
DBJ9467 D1-537862-68 DBJ9483 D1-537978-18 DBJ9632 D1-536901-28
DBJ9708 D1-536700-08 DBJ9961 D1-536599-88 DBY0745 D1-536921-08
DBY0872 D1-537099-28 DBY1740 D1-538000-18 DBY2180 D1-537402-88
DBY2859 D1-537672-38 DBY3076 D1-536505-28 DBY3359 D1-536706-58
DBY3545 D1-537797-78 DBY3897 D1-538145-38 DBY4095 D1-537592-08
DBY4484 D1-536891-38 DBY4493 D1-537104-78 DBY5356 D1-537870-38
DBY6979 D1-538167-38 DBY8029 D1-537776-88 DBY8068 D1-536915-58
DBY8221 D1-537550-28 DBY8519 D1-537336-88 DBY8564 D1-536718-68
DCK6300 D1-538032-08 DCN4126 D1-537780-18 DCN4941 D1-538359-88
DCN5317 D1-538407-18 DDE9677 D1-537869-28 DDJ0155 D1-538425-88
DDJ0675 D1-536673-58 DDJ1652 D1-538190-48 DDJ1684 D1-537657-08
DDJ2904 D1-537082-78 DDJ3057 D1-538043-08 DDJ3063 D1-537089-38
DDJ4287 D1-537522-78 DDJ4510 D1-536594-38 DDJ4609 D1-536995-88
DDJ4864 D1-538198-18 DDJ5379 D1-537821-98 DDJ6194 D1-536686-78
DDJ6588 D1-536764-88 DDJ7643 D1-537308-28 DDJ8480 D1-537076-18
DDJ8853 D1-538139-88 DDJ8862 D1-537123-48 DDJ9718 D1-538097-08
DDM0181 D1-537198-28 DDV0150 D1-536802-28 DDV0240 D1-536626-28
DDV0276 D1-538428-08 DDV0671 D1-536918-88 DDV1661 D1-537096-08
DDV2237 D1-537501-88 DDV2656 D1-538180-58 DDV2804 D1-536710-98
DDV3568 D1-537098-18 DDV3770 D1-537872-58 DDV3772 D1-537512-88
DDV3905 D1-536659-28 DDV3914 D1-537833-08 DDV4159 D1-537595-38
DDV4884 D1-537906-68 DDV6010 D1-538424-78 DDV6050 D1-538233-38
DDV6531 D1-538183-88 DDV6582 D1-537017-88 DDV7298 D1-537329-18
DDV7639 D1-536905-68 DDV7661 D1-537110-28 DDV8003 D1-536690-08
DDV8231 D1-537694-38 DDV9002 D1-537397-38 DDV9995 D1-537185-08
DFE0077 D1-537194-98 DFE0214 D1-537100-38 DFE0296 D1-538181-68
DFE0368 D1-538169-58 DFE0372 D1-536949-68 DFE0498 D1-538187-18
DFE0567 D1-537963-88 DFE0769 D1-538293-88 DFE0821 D1-536573-48
DFE1015 D1-536524-08 DFE1039 D1-537406-18 DFE1077 D1-537440-28
DFE1122 D1-537548-08 DFE1173 D1-537900-08 DFE1311 D1-536845-18
DFE2387 D1-537783-48 DFE2550 D1-537101-48 DFE3757 D1-537286-28
DFE4040 D1-538415-98 DFE4272 D1-538286-18 DFE4300 D1-537696-58
DFE6262 D1-536798-98 DFE6553 D1-537893-48 DFE6674 D1-536769-28
DFE7481 D1-536543-78 DFE7538 D1-536799-08 DFE7653 D1-536743-98
DFE8515 D1-538136-58 DFE8724 D1-536545-98 DFE8970 D1-536542-68
DFE9571 D1-538328-08 DFE9617 D1-537937-48 DFE9697 D1-537258-78
DFE9929 D1-537525-08 DFH1822 D1-537819-78 DFU0744 D1-536617-48
DFU0853 D1-538010-08 DFU2510 D1-537141-08 DFU2914 D1-537563-48
DFU2969 D1-536771-48 DFU3537 D1-537742-78 DFU4732 D1-537533-78

DFU5533 D1-536568-08 DFU5663 D1-536978-28 DFU6405 D1-537692-18
DFU6493 D1-537423-78 DFU6638 D1-538278-48 DFU6694 D1-537390-78
DFU6827 D1-537738-38 DFU7284 D1-538162-98 DFU7517 D1-537898-98
DFU7959 D1-537557-98 DFU8063 D1-537391-88 DFU8304 D1-537347-88
DFU8851 D1-537771-38 DFU8851 D1-538457-78 DFU8852 D1-537875-88
DFU9246 D1-537902-28 DFU9762 D1-537211-48 DFU9787 D1-536668-08
DFU9846 D1-536740-68 DFZ7788 D1-536744-08 DGW0624 D1-536910-08
DGW1177 D1-537531-58 DGW1230 D1-538487-48 DGW1266 D1-537411-68
DGW1270 D1-537554-68 DGW2043 D1-537760-38 DGW2183 D1-538153-08
DGW2828 D1-538115-68 DGW2851 D1-536888-08 DGW3023 D1-537527-18
DGW3270 D1-536916-68 DGW3877 D1-538184-98 DGW4532 D1-538314-78
DGW4604 D1-537200-48 DGW4935 D1-537395-18 DGW5322 D1-536745-08
DGW5546 D1-536757-18 DGW5546 D1-537228-08 DGW5678 D1-537539-28
DGW6866 D1-537383-08 DGW6916 D1-537208-18 DGW7642 D1-536575-68
DGW7757 D1-537354-48 DGW7966 D1-538040-88 DGW8568 D1-538451-18
DHR5121 D1-538160-78 DHR5195 D1-538033-18 DHR5514 D1-538158-58
DHR5811 D1-537403-98 DHR5855 D1-538049-68 DHR6087 D1-538332-38
DYN2000 D1-536519-58 FHA2000 D1-537996-88 FIO0269 D1-536909-08
FLV9696 D1-537585-48 GCT1952 D1-537685-58 GFC1616 D1-537593-18
GHE2002 D1-536886-98 GKP6345 D1-538256-48 GMI7505 D1-537610-78
GMQ0020 D1-538322-48 GMQ8615 D1-536950-78 GMT8220 D1-536645-08
GMY2200 D1-537119-08 GNV3126 D1-537492-08 GPQ0812 D1-538073-88
GPQ8245 D1-537000-28 GQH2872 D1-537135-58 GQR7448 D1-538345-58
GQT9096 D1-537484-28 GTC5928 D1-537718-58 GTF4437 D1-536747-28
GTZ6391 D1-537602-08 GUD7798 D1-537693-28 GUG1715 D1-537299-48
GUZ6327 D1-538092-58 GVG1504 D1-538171-78 GVV2022 D1-536671-38
GWK4089 D1-537866-08 GXO4861 D1-536644-98 HMM4631 D1-537455-68
HQI0697 D1-536653-78 HQP7116 D1-537058-58 HQS0597 D1-537598-68
HQT4438 D1-537680-08 JDP7197 D1-538470-98 JTE2563 D1-538471-08
KBH2502 D1-538048-58 KHT3479 D1-537973-78 KPE2912 D1-537618-48
KTN3134 D1-538274-08 LBJ4798 D1-537077-28 LCX5802 D1-537087-18
LCX5802 D1-537378-68 MVM6892 D1-537614-08 NBB4239 D1-538287-28
NBC2221 D1-537779-08

ENQUADRAMENTO 622.00-TRANS VEL SUP A MAX PERMITIDA ACIMA DE 20%
PROCESSADAS EM 03/09/2002
BGG6939 D1-537495-28 BHI6681 D1-537237-88 BLI8444 D1-536631-78
BMU1830 D1-536742-88 BMU2170 D1-537663-58 BNT5447 D1-537689-98
BNT5734 D1-536827-58 BNY4115 D1-537066-28 BPK3553 D1-537266-48
BPK3553 D1-537731-78 BQG0114 D1-537583-28 BQG1535 D1-536819-88
BQH0712 D1-538239-98 BQR8260 D1-537508-48 BTG0830 D1-537190-58
BTG4572 D1-538089-28 BTP8135 D1-538205-88 BUK1816 D1-536482-18
BUU2881 D1-538259-78 BVN1497 D1-537682-28 BVN3696 D1-537333-58
BVN3696 D1-537504-08 BZJ8752 D1-537977-08 CAJ9501 D1-537761-48
CBH4976 D1-536926-58 CCW0439 D1-537054-18 CDA6199 D1-538245-48
CEC1193 D1-536860-58 CEV1908 D1-537556-88 CEV1908 D1-537678-98
CEV1950 D1-538308-18 CEV7890 D1-538316-98 CEV7890 D1-538369-78
CEV7890 D1-538371-98 CEY5729 D1-537078-38 CEY7826 D1-537604-18
CGU9934 D1-538339-08 CHC1429 D1-537524-98 CJY0002 D1-536980-48
CJY2123 D1-538488-58 CLA0828 D1-537775-78 CNQ1377 D1-537597-58
COJ3891 D1-538436-88 COZ5762 D1-536492-08 CPS5659 D1-538264-18
CTN6936 D1-536634-08 CXD8027 D1-537405-08 CXG3700 D1-538039-78
CYZ0303 D1-536753-88 DDJ2829 D1-537628-38 DDV8227 D1-538420-38
DFE4078 D1-537676-78 DGW2910 D1-536770-38 DRI0071 D1-537178-48
GOK0440 D1-537047-58 GPV8379 D1-537227-98 KAR2025 D1-537046-48
KHH9218 D1-537245-58 KQL2983 D1-538315-88

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

RESOLUÇÃO N.º 304/2002

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria
de Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal
n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;
Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o
disposto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro,
que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas
nos AIT’s lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 e processados em
03/09/2002 a 03/09/2002 abaixo relacionados.
Ficam também, notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão
publicadas nesta Resolução para, com base no parágrafo 7º do artigo 257 do
Código de Trânsito Brasileiro, indicarem no prazo de 15 (quinze) dias, o
condutor infrator, sob pena de não o fazendo, serem responsabilizados pela
infração, e ainda, ficam notificados do início do prazo para apresentação de
eventual recurso, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 282.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRACAO DE OUTROS MUNICIPIOS
AIIPS PROCESSADOS NO PERIODO 03/09/2002 A 03/09/2002
ENQUADRAMENTO 621.10-TRANS VELOC SUP A MAX PERMITIDA ATE 20%
PROCESSADAS EM 03/09/2002
AAI0800 D1-537334-68 AAP8574 D1-537960-58 AAP8574 D1-538258-68
ACG2249 D1-538445-68 ADT0900 D1-536500-88 ADT0900 D1-536635-08
ADT7924 D1-537253-28 AGC4964 D1-537695-48 AIW8230 D1-536586-68
AIZ5091 D1-538062-88 BET0525 D1-537669-08 BFL8429 D1-536662-58
BFO6918 D1-538390-68 BFY6226 D1-538025-48 BFY8906 D1-538343-38
BGC8084 D1-536546-08 BGF3117 D1-537238-98 BGI3225 D1-537049-78
BGJ8667 D1-536625-18 BGV0083 D1-536622-98 BGW8421 D1-537369-88
BGZ6682 D1-537296-18 BHA1126 D1-537293-98 BHN8671 D1-536822-08
BIB9184 D1-538121-18 BIE1495 D1-536633-98 BIF4834 D1-536871-58
BIJ3833 D1-537895-68 BIK7466 D1-537519-48 BIL1522 D1-537353-38
BIM7437 D1-537341-28 BIM9115 D1-537972-68 BIP6105 D1-537289-58
BIS7577 D1-537409-48 BIT3957 D1-537876-98 BIT6748 D1-536765-98
BIW7877 D1-537248-88 BJA1604 D1-538045-28 BJP1336 D1-537485-38
BJT4241 D1-537112-48 BJT6559 D1-536937-58 BKC9768 D1-537956-18
BKE8427 D1-536577-88 BKO2221 D1-536506-38 BKP2231 D1-537322-58
BKW1868 D1-536683-48 BLZ8934 D1-538094-78 BMD5253 D1-536484-38
BMD8127 D1-536832-08 BMG5665 D1-536977-18 BMH4293 D1-538020-08
BMH5365 D1-538244-38 BMM7222 D1-538423-68 BMM9032 D1-538281-78
BNN0800 D1-538146-48 BNO4133 D1-536870-48 BNO8091 D1-537283-08
BNY1227 D1-537566-78 BNY2890 D1-537088-28 BNY8096 D1-536938-68
BOA1625 D1-538249-88 BOB2008 D1-538384-08 BOF0872 D1-537051-98
BOL2198 D1-538013-38 BOM7915 D1-537170-78 BOW8533 D1-536875-98
BPC2593 D1-537005-78 BPC3781 D1-537765-88 BPH8277 D1-537139-98
BPL5326 D1-537824-18 BPN9774 D1-537745-08 BPT5522 D1-537182-88
BPW5540 D1-536741-78 BPW6116 D1-536889-18 BPZ0317 D1-538023-28
BQA1393 D1-536912-28 BQF8943 D1-537489-78 BQG0855 D1-537661-38
BQG6884 D1-538038-68 BQH4872 D1-537264-28 BQI6710 D1-538269-68
BQI7734 D1-537938-58 BQM8101 D1-538137-68 BQM8579 D1-537050-88
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BQR8043 D1-538261-98 BQR9641 D1-537690-08 BQW4461 D1-537723-08
BQZ3547 D1-537206-08 BRA9998 D1-537927-58 BRI8428 D1-537703-18
BRM0007 D1-536778-08 BRM0007 D1-537340-18 BRM0007 D1-538107-98
BRM0007 D1-538325-78 BRT8133 D1-536783-58 BSI1054 D1-536713-18
BSI6092 D1-536472-28 BSQ2942 D1-538273-08 BSU6252 D1-536552-58
BTA7799 D1-538072-78 BTC6820 D1-536760-48 BTG7577 D1-537410-58
BTH7977 D1-536502-08 BTK0948 D1-536674-68 BTM3236 D1-538111-28
BTO4625 D1-537855-08 BUA7295 D1-536927-68 BUC2921 D1-537687-78
BUF2249 D1-538267-48 BUG0989 D1-537864-88 BUI6812 D1-537312-68
BUI7444 D1-536503-08 BUJ0232 D1-536474-48 BUJ4200 D1-536935-38
BUK9765 D1-538296-08 BUL1803 D1-537117-98 BUO0806 D1-536887-08
BUR4550 D1-538144-28 BUR7039 D1-536479-98 BUR7039 D1-537945-18
BUU2038 D1-538246-58 BUV6377 D1-537284-08 BUV8333 D1-536805-58
BUW1895 D1-536829-78 BUW2867 D1-537929-78 BUY3550 D1-538376-38
BVM5131 D1-536579-08 BVN7984 D1-536934-28 BVO0778 D1-537518-38
BVO3187 D1-537222-48 BVQ6155 D1-537555-78 BVS6409 D1-536523-98
BVS7900 D1-536906-78 BVY1361 D1-537168-58 BWG1530 D1-537560-18
BWG2577 D1-536751-68 BWR8256 D1-537905-58 BXL5148 D1-537815-38
BXN0012 D1-538417-08 BXS0551 D1-538394-08 BYE3034 D1-537251-08
BYE3034 D1-537633-88 BYH3953 D1-536881-48 BZC6522 D1-537428-18
BZD5335 D1-538396-18 BZE7084 D1-537138-88 BZI6556 D1-537364-38
BZJ2246 D1-538059-58 BZJ4976 D1-536987-08 BZT6946 D1-538135-48
BZT7822 D1-537216-98 BZU5768 D1-537169-68 BZW9155 D1-536495-38
CAD6979 D1-536544-88 CAE5217 D1-536601-08 CAF5007 D1-538422-58
CAH6627 D1-538104-68 CAI6553 D1-536874-88 CAI6815 D1-537225-78
CAS2734 D1-536789-08 CAY6227 D1-538077-18 CBB4915 D1-538413-78
CBD6185 D1-536882-58 CBF9540 D1-536758-28 CBH4827 D1-536933-18
CBJ8448 D1-538435-78 CBL5100 D1-537976-08 CBO6620 D1-536478-88
CBS1058 D1-537879-18 CBS5090 D1-538364-28 CBZ3897 D1-538468-78
CCC6945 D1-538123-38 CCF9743 D1-537332-48 CCH9157 D1-537188-38
CCI7880 D1-538447-88 CCL9716 D1-537091-58 CCO5799 D1-538469-88
CCT2552 D1-536939-78 CCT2552 D1-538069-48 CCT3784 D1-536598-78
CCT3784 D1-537079-48 CCX8880 D1-536782-48 CCY5457 D1-536883-68
CCZ3967 D1-538147-58 CDB3878 D1-537342-38 CDC0814 D1-537714-18
CDD3187 D1-536609-78 CDD6817 D1-538297-18 CDJ4642 D1-537576-68
CDU3291 D1-537716-38 CDV9494 D1-538228-98 CDV9894 D1-536920-08
CDV9895 D1-538223-48 CDV9896 D1-536548-18 CDV9896 D1-538140-98
CDW4026 D1-536708-78 CDW7241 D1-538462-18 CDY7707 D1-537301-68
CEC5789 D1-537658-08 CEG1788 D1-537741-68 CEJ8236 D1-538294-98
CEO3940 D1-537352-28 CEO3940 D1-537621-78 CEO4922 D1-537022-28
CEV8486 D1-536481-08 CEX1049 D1-536688-98 CEY0796 D1-538318-08
CEY0900 D1-538178-38 CEY2975 D1-537636-08 CEY9097 D1-538377-48
CFB9289 D1-537107-08 CFD7070 D1-537386-38 CFE0801 D1-536967-28
CFF8669 D1-538084-88 CFG6164 D1-537321-48 CFQ1151 D1-537688-88
CFT7508 D1-536597-68 CFX2422 D1-537612-98 CFX2871 D1-537247-78
CGF8732 D1-537294-08 CGH9760 D1-536521-78 CGV0563 D1-536701-08
CGX1086 D1-537596-48 CGX1811 D1-537316-08 CHA1259 D1-536885-88
CHC6962 D1-537551-38 CHE7371 D1-536499-78 CHI0265 D1-536569-08
CHN0156 D1-537086-08 CHN7096 D1-537934-18 CHP0599 D1-537802-18
CHU3778 D1-537001-38 CHU3778 D1-537019-08 CHV7509 D1-537446-88
CHX3140 D1-537568-98 CIB7207 D1-537388-58 CIC1476 D1-536555-88
CIM5695 D1-536554-78 CIN3984 D1-537888-08 CIN8025 D1-537914-38
CIP4470 D1-537009-08 CIR4117 D1-537360-08 CIU1480 D1-537724-08
CJB8179 D1-537735-08 CJO4337 D1-537558-08 CJO5510 D1-537632-78
CJY0717 D1-537288-48 CJZ5558 D1-537319-28 CJZ6766 D1-536932-08
CKC2785 D1-536825-38 CKD5070 D1-537256-58 CKE3877 D1-537686-68
CKE8389 D1-537739-48 CKE8685 D1-537389-68 CKE9898 D1-537302-78
CKE9898 D1-537622-88 CKG8108 D1-537475-48 CKG8194 D1-536527-28
CKI7693 D1-536826-48 CKJ5020 D1-538127-78 CKP7617 D1-537059-68
CKX5917 D1-538380-78 CKY2752 D1-536574-58 CKY9053 D1-538060-68
CLE4009 D1-536564-68 CLE7525 D1-538411-58 CLE8406 D1-536508-58
CLE8406 D1-536682-38 CLF2738 D1-536864-98 CLF9036 D1-537540-38
CLG2623 D1-537207-08 CLG4081 D1-536894-68 CLL0444 D1-536900-18
CLM9507 D1-537861-58 CLQ7607 D1-536566-88 CLS0622 D1-538354-38
CME1077 D1-536737-38 CME6097 D1-537726-28 CMF6516 D1-536528-38
CMF6538 D1-538439-08 CMJ6309 D1-536807-78 CMJ9511 D1-538122-28
CMK5374 D1-537275-28 CML2305 D1-536750-58 CMN0054 D1-538005-68
CMO0178 D1-538054-08 CMP6568 D1-537523-88 CMY3677 D1-538333-48
CMY9014 D1-536877-08 CNA4006 D1-537885-78 CND5732 D1-538192-68
CNE2025 D1-536732-98 CNM1314 D1-538299-38 CNN4298 D1-536660-38
CNN5181 D1-538399-48 CNN6121 D1-537121-28 CNP1564 D1-537615-18
CNX1002 D1-537164-18 COA4976 D1-538029-88 COI9144 D1-537764-78
COK6465 D1-537995-78 COP0557 D1-538100-28 COV2038 D1-536693-38
COV2905 D1-536486-58 COX8767 D1-536556-98 COZ1881 D1-537709-78
CPC4646 D1-536884-78 CPD1648 D1-536730-78 CPK6009 D1-537167-48
CPQ1112 D1-536831-98 CPQ3231 D1-536488-78 CPQ4665 D1-537449-08
CPQ5008 D1-536489-88 CPS7718 D1-536942-08 CPW0592 D1-536863-88
CPX0006 D1-536678-08 CPZ1941 D1-537432-58 CPZ7817 D1-536975-08
CQB7945 D1-538372-08 CQB8906 D1-536630-68 CQB9074 D1-537792-28
CQF3864 D1-538381-88 CQI8422 D1-536784-68 CQJ1158 D1-536859-48
CQQ6613 D1-537586-58 CQQ6613 D1-538015-58 CQR8652 D1-538026-58
CRG0047 D1-536917-78 CRJ3206 D1-537913-28 CRJ4594 D1-537894-58
CRL0009 D1-537732-88 CRM8490 D1-537230-18 CRV8052 D1-537053-08
CRV8052 D1-537070-68 CSA8723 D1-537737-28 CSD5603 D1-537777-98
CSF0222 D1-537274-18 CSF7327 D1-536815-48 CSJ9044 D1-537280-78
CSL7956 D1-537662-48 CSN3085 D1-537111-38 CSP1676 D1-538229-08
CSR1025 D1-536823-18 CTA9486 D1-538404-98 CTC3463 D1-537155-38
CTC3463 D1-537204-88 CTI6198 D1-538224-58 CTI6437 D1-538402-78

CTP3571 D1-538129-98 CTP4122 D1-537857-18 CTP7979 D1-538291-68
CTP9285 D1-537176-28 CTR2933 D1-536919-98 CTR2933 D1-537351-18
CTS5055 D1-538347-78 CVA9474 D1-537363-28 CVA9474 D1-537436-98
CVJ7371 D1-536534-98 CVK1040 D1-537794-48 CVK6410 D1-536680-18
CVL9842 D1-538300-48 CVO8730 D1-537887-98 CVT1273 D1-536578-98
CVX2315 D1-536494-28 CVX7090 D1-538356-58 CVZ4830 D1-538386-28
CVZ4880 D1-537578-88 CWC6793 D1-537874-78 CWC8972 D1-538466-58
CWG4544 D1-537727-38 CWI8760 D1-536876-08 CWK8383 D1-538189-38
CWP2662 D1-537213-68 CXA8005 D1-537759-28 CXC6003 D1-537143-28
CXD0283 D1-538195-98 CXG7235 D1-536681-28 CXI4241 D1-537952-88
CXI4443 D1-538280-68 CXI6217 D1-536679-08 CXI8040 D1-538370-88
CXO1717 D1-537889-08 CXP6742 D1-537474-38 CXT2130 D1-537233-48
CXT3208 D1-537577-78 CXY6147 D1-538194-88 CYD0215 D1-536879-28
CYE0435 D1-537536-08 CYH5991 D1-537790-08 CYJ0461 D1-537163-08
CYJ9582 D1-538226-78 CYJ9582 D1-538382-98 CYK3230 D1-537174-08
CYM7098 D1-538247-68 CYO2155 D1-537399-58 CYR2618 D1-536476-68
CYS0288 D1-536851-78 CYS5617 D1-537608-58 CYW6393 D1-537142-18
CYX1981 D1-537528-28 CZE4398 D1-538124-48 CZE7356 D1-537291-78
CZE9503 D1-537999-08 CZJ2070 D1-537366-58 CZM6458 D1-537629-48
CZN3679 D1-537635-08 CZN4440 D1-536804-48 CZQ1133 D1-538076-08
CZR4213 D1-538393-98 DAI3404 D1-538150-88 DAI7086 D1-536511-88
DAK1875 D1-536824-28 DAL3020 D1-538090-38 DAP6028 D1-538118-98
DAP7812 D1-538186-08 DAU6979 D1-537281-88 DAX0164 D1-538458-88
DBE2122 D1-538460-08 DBI6016 D1-537189-48 DBI6222 D1-538070-58
DBI6883 D1-536512-98 DBP0574 D1-536908-98 DBV1823 D1-536880-38
DBV3486 D1-537021-18 DBW6405 D1-536563-58 DCC6205 D1-538109-08
DCF1397 D1-536966-18 DCH3108 D1-537314-88 DCN2928 D1-537420-48
DCO6350 D1-536640-58 DCO6598 D1-538103-58 DCV7420 D1-538154-18
DDA9895 D1-537807-68 DDB2703 D1-538011-18 DDE1804 D1-536583-38
DDE9876 D1-536570-18 DDI8934 D1-538277-38 DDJ6139 D1-537370-98
DDJ7383 D1-537218-08 DDL3175 D1-536792-38 DDL3175 D1-536962-88
DDL3258 D1-537136-68 DDL4437 D1-537607-48 DDL9876 D1-538018-88
DDM5487 D1-537398-48 DDM5625 D1-536852-88 DDM6896 D1-538188-28
DDM9746 D1-538405-08 DDN3085 D1-536707-68 DDN6006 D1-537805-48
DDN9220 D1-537580-08 DDP4289 D1-538270-78 DDQ0928 D1-537166-38
DDQ7370 D1-538108-08 DDT9717 D1-537532-68 DDV5858 D1-537221-38
DDY4395 D1-537149-88 DDY5748 D1-537847-28 DEE1571 D1-537574-48
DEJ2117 D1-537122-38 DEJ2117 D1-537126-78 DEM4505 D1-536869-38
DES1852 D1-537219-18 DES2416 D1-537210-38 DET0119 D1-538252-08
DEV5473 D1-537393-08 DEW3772 D1-538019-98 DEW4842 D1-536861-68
DEW5174 D1-537148-78 DEX5609 D1-537896-78 DEX6504 D1-537262-08
DEY1120 D1-537734-08 DEZ3340 D1-538363-18 DEZ8743 D1-538456-68
DFF1775 D1-537106-98 DFI7526 D1-537946-28 DFL5324 D1-538057-38
DFO9270 D1-536595-48 DFP7878 D1-537544-78 DFQ7374 D1-536691-18
DFR7467 D1-536878-18 DFT1067 D1-538095-88 DFT8871 D1-537928-68
DFV2690 D1-538486-38 DFZ3166 D1-536810-08 DGA5256 D1-537883-58
DGB7910 D1-537493-08 DGB7910 D1-537517-28 DGG2498 D1-536746-18
DGG7370 D1-536487-68 DGQ0163 D1-538335-68 DGV3529 D1-537949-58
DGV9831 D1-537535-98 DGX3066 D1-536868-28 DHF2403 D1-537878-08
DHH1778 D1-537115-78 DIE1705 D1-537848-38 DIE1705 D1-537851-68
DIH3117 D1-536517-38 DIL5611 D1-537677-88 DLR1959 D1-537249-98
DLS7504 D1-537407-28 DPV9999 D1-536899-08 DPV9999 D1-536990-38
DXD2233 D1-538400-58 EFE2057 D1-537863-78 EMM6363 D1-538232-28
ERK0011 D1-537323-68 EYQ0077 D1-538406-08 FAZ0027 D1-537744-98
FHN0013 D1-537359-98 FWA2020 D1-537787-88 GAR2607 D1-538207-08
GGG5000 D1-537147-68 GID0777 D1-536513-08 GPM0712 D1-537069-58
GQZ4897 D1-537146-58 GRW9318 D1-536749-48 GTC7019 D1-538383-08
GTW9753 D1-537159-78 GTY1018 D1-536571-28 GUI8941 D1-538248-78
GVF2884 D1-537826-38 GVT4661 D1-536567-98 GXF2015 D1-537298-38
HZD4328 D1-536858-38 JEU6405 D1-537526-08 KCC5666 D1-536529-48
KFP6164 D1-537606-38 KJD6440 D1-536551-48 KJD6440 D1-536639-48

ENQUADRAMENTO 622.00-TRANS VEL SUP A MAX PERMITIDA ACIMA DE 20%
PROCESSADAS EM 03/09/2002
AHO0941 D1-537114-68 BOT4042 D1-537510-68 BOT7011 D1-537422-68
BQV1370 D1-538479-78 BRR2124 D1-538170-68 BTF0220 D1-536485-48
BUG8825 D1-536974-98 BUI7444 D1-537828-58 BUR7039 D1-536646-08
BUR7039 D1-537881-38 BUW2867 D1-536726-38 BUX8627 D1-537014-58
BVF6179 D1-536946-38 BVI2503 D1-538378-58 BVP3939 D1-536561-38
BXL6266 D1-537220-28 BZC5303 D1-537357-78 CAL6123 D1-537229-08
CCM4688 D1-536956-28 CDV1499 D1-537259-88 CDV9016 D1-537133-38
CDV9894 D1-536793-48 CDV9896 D1-536615-28 CDV9972 D1-537736-18
CEO3940 D1-537349-08 CGL8747 D1-536872-68 CGU0687 D1-536791-28
CHC3153 D1-537600-88 CHC6962 D1-537309-38 CHL4601 D1-537924-28
CHS0785 D1-536565-78 CIU1608 D1-537162-08 CJJ0742 D1-537982-58
CJY3401 D1-536612-08 CLG2623 D1-536536-08 CLG2623 D1-536816-58
CLG2623 D1-538066-18 CLG2623 D1-538133-28 CMG7233 D1-537534-88
CMX3209 D1-538132-18 COV0385 D1-538151-98 CQF8366 D1-536821-08
CQW4807 D1-536537-18 CTN5246 D1-536490-98 CWC6704 D1-536572-38
CWC8371 D1-537850-58 CZJ6300 D1-537326-98 CZR3703 D1-536955-18
CZU7607 D1-537368-78 DAV8444 D1-537858-28 DBX8615 D1-537831-88
DDY3136 D1-536549-28 DFE2408 D1-537605-28 DFH7232 D1-537205-98
EEJ1437 D1-537852-78 KFM3008 D1-537427-08

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Secretário Municipal de Transportes

EMPRESAS PÚBLICAS E AUTARQUIAS

EMDEC
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE ADITAMENTO

Extrato de Aditamento 04 ao Contrato nº 007/00
Protocolo nº 361/99 - Concorrência nº 007/99
Contratante: EMDEC S/A
Contratada: Demax Serviços e Comércio Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de conservação e limpeza de terminais urbanos
de ônibus.
Do Valor: R$ 9.575,04, retificação do índice de reajuste aplicado.

MARCOS PIMENTEL BICALHO

Diretor Presidente

REGISTRO CADASTRAL DEFERIDO

CRC nº 037/02 - F.S. Torrefação Ltda. - Prot. nº 288/02
KÁTIA STEFANI OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitações

HOSPITAL MÁRIO GATTI
HOSPITAL MUNICIPAL ‘‘DR. MÁRIO GATTI’’

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE INDEFERIMENTO

PROTOCOLO Nº 1577/02
CONCORRÊNCIA Nº 022/02 - Aquisição de gases medicinais, mediante
sistema de Registro de Preços.
INTERESSADO: White Martins Gases Indústriais Ltda, e IBG Indústria
Brasileira de Gases Ltda.
Diante do parecer da Assessoria Jurídica, foi NEGADO provimento ao recurso
interposto. Fica marcado para às 09:00 horas do dia 19/09/2002, a abertura dos
envelopes ‘‘Propostas’’.  Os autos estão com vista franqueada aos interessados na
Área de Licitações do Hospital Municipal ‘‘Dr. Mário Gatti’’, sito à Av. Prefeito Faria
Lima, s/n (Complexo Administrativo ‘‘Procurador René Penna Chaves Filho’’) 2º
Andar -- Parque Itália -- Campinas/SP, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Campinas, 10 de Setembro de 2.002

ADAIL DE ALMEIDA ROLLO

Presidente do H.M.M.G.
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REFERIDAS DESPESAS ESTÃO SENDO
REALIZADAS DE ACORDO COM O ITEM IV

DO ARTIGO 24  DA LEI  FEDERAL Nº  8 .666 /93

PROTOCOLO Nº 2333/02
NOTA DE EMPENHO Nº 3376/02
FIRMA: ANCHIETA DIAGNOSE LTDA., para o item de nº 01 no valor de
R$ 52,00 (Cinquenta e dois reais).
PROTOCOLO Nº 2456/02
NOTA DE EMPENHO Nº 3375/02
FIRMA: LABORATÓRIOS B.BRAUN S/A., para o item nº 01 no valor de R$
569,66 (quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis reais).

Campinas, 09 de setembro de 2.002

ADAIL DE ALMEIDA ROLLO

Presidente do H.M.M.G.

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Convite:2002/54 -- Calças em Trevira, Luvas, Óculos etc. Tatuí Borrachas e
Equipamentos de Segurança Ltda. - itens 01, 02, 04, 07, 08, 10, 11 e 12, valor
total R$ 23.305,30; Prot-Cap Artigos para Proteção Industrial Ltda.- item 03,
valor total R$ 1.668,00; Leal Camp Comércio de Equipamentos de Segurança
Ltda. - itens 05, 06 e 09, valor total R$ 14.510,00. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Concorrência n. 05/2002 - Objeto: Fornecimento de veículos leves de passeio
e utilitários, ano de fabricação 2002, zero quilômetro, para arrendamento
mercantil à Sanasa, com recursos advindos da ABN AMRO Arrendamento
Mercantil S/A. Após a aplicação o art. 48, parágrafo 3º, da Lei 8666/93 para o
item 07, fica classificada a empresa pelo critério de ‘‘menor preço total por
item’’: 1º Lugar: Kivale Veículos Ltda. - R$ 179.955,00. O julgamento
completo encontra-se na Internet no endereço http//www.sanasa.com.br e
disponível via fax, a qualquer interessado, mediante solicitação.

REVOGAÇÃO
Concorrência n. 06/2002 - Objeto: Aquisição de tubos e conexões de PVC.

Comunicamos aos interessados a revogação dos itens 04, 08, 09, 13, 14, 15, 17,
20 e 21 do presente processo licitatório, de acordo com artigo 49 ‘‘caput’’ da
Lei 8.666/93, por não haver propostas classificadas para tais itens.

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI

Presidente Comissão Julgamento

RESUMO DE CONTRATO

Nº 2002/3474-00-0 -- Contratada: Viatel Constr. E Com. Ltda. - Modalidade:
DL. Nº 2002/478 -- Objeto: Implantação Mezanino Reserv. Elevado -- Valor: R$
13.400,00-- Vigência: 90 dias.
Nº 2002/3471-00-0 -- Contratada: General Motors do Brasil Ltda. --
Modalidade: CP 05/2002 -- Fornecimento de Veículos Leves de Passeio e
Utilitário- ano 2002 p/Arrendamento Mercantil, c/Recursos Advindos da ABN
Amro -- Valor: R$ 242.388,00 --Vigência: 180 dias.
Nº 2002/3472-00-0 -- Contratada: Kivale Veículos Ltda. -- Modalidade: CP
05/2002 -- Fornecimento de Veículos Leves de Passeio e Utilitário- ano 2002
p/Arrendamento Mercantil, c/Recursos Advindos da ABN Amro -- Valor: R$
930.488,00 --Vigência: 180 dias.
Nº 2002/3473-00-0 -- Contratada: Felivel Distr. Veículos Ltda. -- Modalidade:
CP 05/2002 -- Fornecimento de Veículos Leves de Passeio e Utilitário- ano
2002 p/Arrendamento Mercantil, c/Recursos Advindos da ABN Amro -- Valor:
R$ 46.500,00 -- Vigência: 180 dias.
Nº 2002/351-00-0 -- Contratada: MMC Automotores do Brasil S/A. --
Modalidade: CP 05/2002 -- Fornecimento de Veículos Leves de Passeio e
Utilitário- ano 2002 p/Arrendamento Mercantil, c/Recursos Advindos da ABN
Amro -- Valor: R$ 1.468.736,00 -- Vigência: 180 dias.

DIRETORIA TÉCNICA

Nº 2002/3470-00-0 -- Contratada: IBM Brasil Máq. E Serv. Ltda. -- Modalidade:
CD. Nº 2002/22 -- Autalização de Software DB2/Visual Generator -- Valor: R$
61.314,59 -- Vigência: 12 meses

RESUMO DA  RE-RATIFICAÇÃO AO ADITAMENTO Nº 01 

Contrato Nº 2001/3269-00-0 - Contratada: Consist Com. Sist. E Repres. Ltda.
-- Modalidade: CP 11/00 -- Retificado Valor Total -- para: R$ 22.966,48.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE
RELAÇÕES C/ INVESTIDORES
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Educação investe R$ 250 mil
em informatização das escolas

Alunos da Rede Municipal têm aula no Núcleo de Tecnologia Educacional

A Prefeitura de Campinas vai
investir neste ano R$ 250 mil na
modernização e atualização dos
computadores das escolas da
Rede Municipal. O processo
licitatório para a aquisição de 120
computadores Pentium III e de
200 impressoras está em anda-
mento.

Este é o primeiro investimen-
to, após mais de seis anos de
implantação do programa de
informática nas escolas. A meta
é que, até meados de 2004, todo
o parque computacional da Se-
cretaria de Educação esteja re-
cuperado e modernizado, inter-
ligando as 188 unidades educa-
cionais à Internet e à rede da
Prefeitura de Campinas.

A situação da maior parte
dos laboratórios de informática
das escolas municipais de ensi-
no fundamental é de parcial
sucateamento. Dos cerca de
1.000 computadores da Secre-
taria Municipal de Educação es-
palhados pelas 188 escolas, pe-
los 5 Naeds (Núcleos de Ação
Educativa Descentralizada), labo-
ratórios, Ceforma, Ceprocamp,
Núcleo de Tecnologia Educacio-
nal, Museu Dinâmico de Ciências
e outros pontos, cerca de 55%
estão obsoletos e com falta de
peças.

Desde março deste ano, com
o objetivo de levantar a situação
dos equipamentos, foi feito um
diagnóstico em parceria com a
Informática de Municípios Asso-
ciados (IMA). O levantamento foi
concluído em meados de agos-
to, quando teve início o proces-
so de licitação.

O processo licitatório está
na fase de publicação de edital e
deve levar pelo menos mais três
meses para estar concluído. Des-
ta nova compra, 90% dos com-
putadores serão direcionados
para as escolas. Neste mesmo
processo licitatório serão adqui-
ridas também 200 impressoras
para as escolas. O gasto estima -

do será de R$ 250 mil.
“Estamos também fazendo

uma parceria com a IMA para a
atualização dos micros que es-
tão nas escolas” explica a coor-
denadora do Ensino Fundamen-
tal, Eliana Cascaldi.

A Secretaria de Educação ini-
ciou também uma série de cur-
sos de capacitação para docen-
tes e alunos, para que com a che-
gada dos novos equipamentos,
alunos e professores estejam
aptos a trabalhar nos equipamen-
tos novos. Outra ação em anda-
mento é a conexão de todas as
escolas de ensino fundamental e
de educação infantil à Internet.
As 40 Escolas de Ensino Funda-
mental já estão conectadas, pelo
menos em um ponto nas secre-
tarias, já que são locais que pre-
cisam processar dados da uni-
dade, para serem remetidos à
Secretaria de Educação. No ano
que vem serão conectadas tam-
bém as 148 escolas e centros
de educação infantil, as Emeis e
Cemeis.

A Escola Municipal de En-
sino Fundamental Sylvia Simões
Magro apresenta amanhã sua I
Feira de Ciência na Escola.  A
feira é aberta aos alunos e a
toda comunidade escolar e
acontecerá das 8h00 às

Sylvia Simões Magro organiza Feira de CiênciasSylvia Simões Magro organiza Feira de Ciências
18h15. O tema da mostra é “Vi-
vendo com energia”. Todos os
trabalhos estão relacionados à
pesquisa sobre combustíveis,
fontes de energia alternativas, ge-
ração e transmissão de energia.
Além das apresentações dos tra-

balhos dos alunos, a feira con-
tará com a presença de em-
presas, que farão demonstra-
ção da utilização do gás natu-
ral em automóveis e das medi-
das de segurança quanto ao
uso do gás de cozinha.

A Secretaria Municipal de
Educação de Campinas com-
pletou no mês de agosto o
terceiro repasse de recursos
do Programa Conta Escola.

A SME elaborou cartilhas
com as regras e legislação
sobre o programa e entre-
gou, no sábado, para todos
os conselheiros da Educação
poderem participar da apli-
cação dos recursos.

 É o chamado Programa
Conta Escola, em que cada
unidade educacional pode
gerenciar um pequeno orça-
mento para atender gastos
relacionados à melhoria do
atendimento dentro da edu-
cação.

Até o fim do ano serão
repassados R$ 3 milhões

Conta Escola chega aoConta Escola chega ao
terceiro repasseterceiro repasse

para as 187 unidades, dinhei-
ro este que será gasto da
maneira que a comunidade
escolar e membros do Con-
selho de Escola decidirem.
Com o dinheiro já é possível
comprar equipamentos como
aparelho de vídeo, aparelho
de som,  material de limpeza,
material de escritório, mate-
riais escolares, didáticos e
pedagógicos, além da
contratação de serviços ne-
cessários à manutenção da
unidade.

Todos os gastos têm de
ser controlados. É necessá-
rio fazer pesquisas de preço
de mercado, de modo que os
bens adquiridos e os servi-
ços contratados tenham boa
qualidade.


