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 GABINETE DO PREFEITO 
  

DECRETO Nº 18.529 DE 21 DE OUTUBRO DE 2014
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 3.083.000,00 (Três milhões e oitenta e três mil 

reais). 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º § 2º e Inciso II da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 3.083.000,00 (Três mi-
lhões e oitenta e três mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas se-
guintes classifi cações:
 171000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
 17102 PAGAMENTOS DE ACORDO 
28.843.4009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
01.100.000 GERAL TOTAL ........................................................................................... R$ 58.000,00
329122 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO-INTRA-ORÇAMENTÁ-
RIO
01.100.000 GERAL TOTAL ......................................................................................... R$ 125.000,00
469077 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
01.100.000 GERAL TOTAL ......................................................................................... R$ 300.000,00
 17109 CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO - PASEP 
28.846.4009.0188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
01.100.000 GERAL TOTAL ...................................................................................... R$ 2.600.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................................................................................... R$ 3.083.000,00 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 051000SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS 
 05120GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 
04.121.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL TOTAL ...................................................................................... R$ 1.024.237,78
04.122.4008.1210 AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS PÚBLICAS
459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
01.100.000 GERAL TOTAL ...................................................................................... R$ 1.145.376,80
04.122.4099.1124 FERRAMENTAS DE GESTÃO E CONTROLE
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL TOTAL ......................................................................................... R$ 913.385,42
 TOTAL DAS ANULAÇÕES ....................................................................................................... R$ 3.083.000,00 
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 
 Secretária Municipal De Finanças 

 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do protocolo nº. 14/10/51657/PG/CSC/SMF e publicado pela Coordenadoria de Expediente 
da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Chefi a De Gabinete Do Prefeito 

  

 DECRETO Nº 18.530 DE 21 DE OUTUBRO DE 2014 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil 
reais). 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 2º e inciso IV da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013, 
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 2.900.000,00 (Dois mi-
lhões e novecentos mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas se-
guintes classifi cações:
 087000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08750 DEPTO. ADMINISTRATIVO 
10.122.1019.4121 CONTATAÇÃO DE EMPRESAS PARA RETAGUARDA DE SERVIÇOS À REDE MU-
NICIPAL
339030 MATERIAL DE CONSUMO
02.300.023 SAÚDE - REC.ESP.- SES -TRANSPORTE INTER HOSPITALAR..... R$ 1.000.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.300.023 SAÚDE - REC.ESP.- SES -TRANSPORTE INTER HOSPITALAR..... R$ 1.000.000,00
10.303.1019.4127 ADQUIRIR MEDICAMENTOS, IMUNOBIOLÓGICOS E INSUMOS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
02.300.023 SAÚDE - REC.ESP.- SES -TRANSPORTE INTER HOSPITALAR........ R$ 900.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................................................................................... R$ 2.900.000,00 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata 
o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente do - Rec.Esp.- SES 
-Transporte Inter Hospitalar.
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 
 Secretária Municipal De Finanças 

 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do Protocolo nº. 14/10/54301/PG/SMS, e publicado pela Coordenadoria de Expediente da 
Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Chefi a De Gabinete Do Prefeito 

  

 DECRETO Nº 18.531 DE 21 DE OUTUBRO DE 2014 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 5.126.000,00 (Cinco milhões cento e vinte e seis 

mil reais). 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 5.126.000,00 (Cinco 
milhões cento e vinte e seis mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, 
na seguinte classifi cação:
 121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
 12110 GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTES 
26.453.3040.2440 AMPLIAÇÃO DO ACESSO DO CIDADÃO AO TRANSPORTE COLETIVO
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL TOTAL ...................................................................................... R$ 5.126.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 021000 GABINETE DO PREFEITO 
 02110 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 
04.122.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL TOTAL ...................................................................................... R$ 3.000.000,00
 051000 SECRETRIA MUNCIPAL DE FINANÇAS 
 05120 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 
04.122.4099.1124 FERRAMENTAS DE GESTÃO E CONTROLE
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000 GERAL TOTAL ...................................................................................... R$ 2.126.000,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES ....................................................................................................... R$ 5.126.000,00 
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 
 Secretária Municipal De Finanças 

 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do protocolo nº. 14/10/51171/PG/SMT e publicado pela Coordenadoria de Expediente da 
Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Chefi a De Gabinete Do Prefeito 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
  

  Processo Administrativo  nº14/10/785
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Concorrência nº 03/2014
 Objeto:  Registro de Preços de saneantes domissanitários e produtos de higiene para 
uso da Rede Municipal de Saúde.
A Comissão Permanente de Licitações com base na análise da qualifi cação técnica 
(fl . 585), da qualifi cação econômico-fi nanceira (fl . 583), e da regularidade jurídica, 
fi scal e trabalhista (fl . 592), das licitantes que participaram do certame em epígrafe, 
decide por:
 HABILITAR  as empresas a seguir mencionadas:
 - MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA-
RES LTDA. 
 - EJS PARTICIPAÇÃO LTDA. 
-  COMERCIAL 3ALBE LTDA. 
 -  SÓDOGRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉ-
DICOS HOSPITALARES LTDA. 
 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 
 - RODRIGO TONELOTTO 
 INABILITAR  a empresa  LUIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA. - EPP  por não apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstração 
de Resultados de Exercício referentes ao último exercício social exigível e Prova de 
inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, desatendendo os subitens 6.5.4 e 
6.7.2., incorrendo nos subitens 6.3., 6.3.4 do edital.
 FIXAR  prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do 
artigo 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93.
 IV) COMUNICAR  que, caso não haja interposição de recurso, a  abertura dos 
envelopes  propostas das empresas habilitadas será realizada às 14h30min do dia 
 29/10/  2014 , na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida An-
chieta, nº 200, 6º andar - Campinas - SP.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 
das 09h às 12h e das 14h às 17h. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presen-
te Termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.
 

 Campinas, 20 de outubro de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES    

  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP/COOP) 

  Pregão   nº   308/2014  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  14/10/42.014 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Serviços Públicos -  Objeto : Aquisição de sacos 
plásticos para mudas -  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 04 : das 08h do 
dia 05/11/14 às 09h30min do dia 06/11/14 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 a 
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EXPEDIENTE
O Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63)  é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

 
CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e  órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.
Para informações sobre como contatar o órgão emissor,  ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

 
ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis  para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/ 
Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço:  http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php   Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas 

junto à Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)
 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Esta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital:  http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php . 

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel,  contate a IMA, no endereço abaixo.
 

IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica:  IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela  Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi cial@ima.

sp.gov.br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533  ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.
Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

04 : a partir das 09h30min do dia 06/11/14 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 
10h30min do dia 06/11/14 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 22/10/14, no por-
tal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira 
Thais Barrozo pelo telefone (19) 2116-0916.
 

 Campinas, 20 de outubro de 2014 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central De Compras 
  

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão nº 256/2014 -  Presencial - Processo Administrativo nº  14/10/02.867 -  Inte-
ressado:  Secretaria Municipal de Administração -  Objeto:  Contratação de empresa 
para a prestação de serviços através de equipes de trabalho de operações de limpeza, 
de controle de acesso, acolhimento e recepção, de serviços gerais, de copeiragem, de 
garagistas e manobristas, com a disponibilização de mão de obra, equipamentos, uten-
sílios, ferramentas e materiais -  Entrega dos Envelopes e Sessão Pública:  07/11/14 
às 09h30min -  Disponibilidade do Edital  Alterado:  a partir de 24/10/14, gratuita-
mente no portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br, ou na Secretaria Municipal 
de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas/SP, 
das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min, ao custo de R$ 10,00 (dez reais). 
Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Raphael Bernardes pelo telefone (19) 
2116-0641.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central De Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP/COOP) 

  Pregão   nº 307/2014   -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  14/10/4.998 -  Inte-
ressado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Aquisição de equipamentos indus-
triais e domésticos para cozinha, equipamentos fotográfi cos e recipientes térmicos 
-  Recebimento das Propostas dos itens 01  a  11 : das 08h do dia 11/11/14 às 09h do dia 
12/11/14 -  Abertura das Propostas   dos itens 01  a  11 : a partir das 09h do dia 12/11/14 
-  Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 12/11/14 -  Disponibilidade do 
Edital : a partir de 24/10/14, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclare-
cimentos adicionais com a Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411.
 

 Campinas, 20 de outubro de 2014 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central De Compras 

 SUSPENSÃO DA CARTA-CONVITE Nº 50/2014 
  

  Processo Administrativo nº  13/10/38.977
 Interessado:  Coordenadoria Setorial de Transportes - Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Convite nº 50/2014
 Objeto:  Aquisição de extintores portáteis de pressurização para uso dos veículos e 
máquinas que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Campinas, exclusivamente 
por Microempresas (MEs), Empresas de Pequeno Porte (EPPs) e Cooperativas equi-
paradas.
O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, 
comunica aos interessados a  SUSPENSÃO  ”SINE DIE”  do procedimento licitatório 
em epígrafe, em razão de solicitação do Departamento de Transportes Internos - SMA, 
para revisão das especifi cações técnicas, o que demandará eventual alteração da carta-
-convite. Oportunamente, será divulgada nova data da sessão pública.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

  

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Despachado pelo Senhor Secretário em 17 de outubro de 2014 

 Protocolado n.º 14/10/49.786 PG
Interessada: Diana do Nascimento Corrêa Rodrigues
Assunto: Ref. Pedido de expedição de certidão de inteiro teor deste protocolado - Aná-
lise e manifestação - Ciência - Autorização - Prosseguimento.
À Coordenadoria Setorial Administrativa do Gabinete do Secretário
Senhora Coordenadora
As informações precedentes, em especial, os pareceres da Coordenadoria Setorial Ad-
ministrativa e do Departamento de Consultoria Geral à fl . 05, indicam a legitimidade 
do fornecimento da informação requerida, razão pela qual, ante a solicitação de fl . 
09/verso, concluo pela possibilidade da expedição de certidão de inteiro teor deste 
processo.

Assim, autorizo referida expedição e publicada esta decisão, e após a juntada do res-
pectivo extrato do DOM, encaminhe-se o presente protocolado à Coordenadoria Se-
torial de Expediente do Gabinete do Prefeito acompanhado das cópias em anexo, para 
disponibilização da certidão à requerente, na forma prevista no Decreto n.º 18.050, de 
01 de agosto de 2013.
Após a entrega, solicito a devolução dos autos a este Gabinete para as demais anota-
ções e arquivamento. 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo n.º  14/10/08360  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos  Modalidade:  Concorrência n° 02/14  Contratada:  ROADE 
CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI CNPJ nº  
06.053.838/0001-20  Termo de Contrato  n°  196/14  Objeto:  Prestação de serviços de 
tapa buraco, com fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) e outros materiais.  Valor:  R$ 9.759.000,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  
21/10/2014.
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/08360  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos  Modalidade:  Concorrência n° 02/14  Contratada:  CG ENGE-
NHARIA E CONSTRUTORA LTDA.  CNPJ nº  71.847.677/0001-08  Termo de Con-
trato  n°  197/14  Objeto:  Prestação de serviços de tapa buraco, com fornecimento e 
aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e outros materiais.  Va-
lor:  R$ 9.690.000,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  21/10/2014.
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal 
de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços 
n.º  376/14  Detentora da Ata:  INTERLAB FARMACÊUTCA LTDA.  CNPJ nº  
43.295.831/0001-40  Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico para 
as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  itens 01 (R$ 14,49), 10 (R$ 7,60) e 30 (R$ 
3.957,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal 
de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços 
n.º  377/14  Detentora da Ata:  MED CENTER COMERCIAL LTDA.  CNPJ nº  
00.874.929/0001-40  Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico para 
as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  itens 02 (R$ 2,38), 03 (R$ 10,56) e 44 (R$ 
12,60)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
378/14  Detentora da Ata:  OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP  CNPJ 
nº  05.795.285/0001-18  Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico 
para as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  itens 04 (R$ 73,00), 13 (R$ 72,49), 14(R$ 
57,46), 15 (R$ 56,86), 19 (R$ 64,99) e 20 (R$ 67,99)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  
13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  379/14 
 Detentora da Ata:  CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.  CNPJ nº  61.363.032/0001-46 
 Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico para as Unidades de Saúde  
Preço Unitário:  itens 05 (R$ 39,16), 07 (R$ 24,26) e 09 (R$ 0,31)  Prazo  :  12 meses  
Assinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal 
de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços 
n.º  380/14  Detentora da Ata:  GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.  CNPJ nº  
33.247.743/0035-69  Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico para 
as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  item 06 (R$ 9,10)  Prazo  :  12 meses  Assina-
tura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
381/14  Detentora da Ata:  CM HOSPITALAR LTDA.  CNPJ nº  12.420.164/0003-19 
 Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico para as Unidades de Saúde  
Preço Unitário:  itens 08 (R$ 0,23) e 21 (R$ 28,73)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  
13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
382/14  Detentora da Ata:  MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA  CNPJ nº  06.935.554/0001-67  Objeto : Registro de pre-
ços de medicamentos de uso tópico para as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  itens 
12 (R$ 3,79) e 34 (R$ 220,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  13/10/2014.  
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 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal 
de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços 
n.º  383/14  Detentora da Ata:  PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.  CNPJ nº  
73.856.593/0001-66  Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico para 
as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  itens 16 (R$ 56,00) e 26 (R$ 322,00)  Prazo  : 
 12 meses  Assinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  384/14 
 Detentora da Ata:  NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A  CNPJ nº  56.994.502/0015-35 
 Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico para as Unidades de Saúde  
Preço Unitário:  item 17 (R$ 7,49)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
385/14  Detentora da Ata:  FARMA & PLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA. - EPP  CNPJ nº  06.142.774/0001-33  Objeto : Registro de preços de me-
dicamentos de uso tópico para as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  itens 22 (R$ 
579,00), 29 (R$ 440,00), 42 (R$ 2,60) e 43 (R$ 80,70)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  
13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
386/14  Detentora da Ata:  ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. - EPP  CNPJ nº  
11.260.846/0001-87  Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico para 
as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  item 23 (R$ 7,50)  Prazo  :  12 meses  Assina-
tura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
387/14  Detentora da Ata:  CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊU-
TICOS LTDA.  CNPJ nº  44.734.671/0001-51  Objeto : Registro de preços de medi-
camentos de uso tópico para as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  item 24 (R$ 
4.000,00)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
388/14  Detentora da Ata:  COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 
 CNPJ nº  67.729.178/0004-91  Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tó-
pico para as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  itens 25 (R$ 143,99), 31 (R$ 183,73) 
e 45 (R$ 11,43)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal 
de Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Pre-
ços n.º  389/14  Detentora da Ata:  T.C.A. FARMA COMÉRCIO LTDA.  CNPJ nº  
73.679.623/0001-06  Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico para 
as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  item 28 (R$ 512,00)  Prazo  :  12 meses  Assi-
natura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
390/14  Detentora da Ata:  DACON - FARMACOS DO BRASIL LTDA. - ME  CNPJ 
nº  11.763.017/0001-17  Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso tópico 
para as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  item 33 (R$ 1,16)  Prazo  :  12 meses  As-
sinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
391/14  Detentora da Ata:  NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA.  CNPJ nº  75.014.167/0001-00  Objeto : Registro de pre-
ços de medicamentos de uso tópico para as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  item 
35 (R$ 135,50)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
392/14  Detentora da Ata:  AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
 CNPJ nº  65.817.900/0001-71  Objeto : Registro de preços de medicamentos de uso 
tópico para as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  itens 37 (R$ 735,00) e 38 (R$ 7,26) 
 Prazo  :  12 meses  Assinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/22737.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 191/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
393/14  Detentora da Ata:  DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA.  CNPJ nº  02.520.829/0001-40  Objeto : Registro de preços de medica-
mentos de uso tópico para as Unidades de Saúde  Preço Unitário:  item 41 (R$ 3,69) 
 Prazo  :  12 meses  Assinatura:  13/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  12/10/30201  Interessado:  Secretaria Municipal de Ad-
ministração  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 188/12  Contratada:  SELFE AIR TUR 
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME  CNPJ nº  74.357.443/0001-70 
 Termo de Contrato n.º  164/12  Termo de Aditamento   n.º  115/14  Objeto do Adita-
mento:  Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 19/10/2014  Valor:  
R$ 1.377.019,56  Assinatura:  17/10/2014.
  
 Processo Administrativo n.º  13/10/53831  Interessado : Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade:  Contratação Direta n° 116/14  Locadores:  WALDEMAR MARTINS 
FERREIRA NETO, CPF nº 007.808.048-72, UBERTINELE PEREIRA FRAGA, CPF 
nº 128.898.218-62, HELEN GRANDO FRAGA ZOVICO, CPF nº 015.494.837-30, 
WANDE LIPARIZI, CPF nº 302.077.708-91, HERIKA GRANDO FRAGA, CPF nº 
016.898.107-05 E UBERTINELE FRAGA, CPF nº 074.099.247-30  Termo de Loca-
ção n.º  17/14.  Objeto : Locação de imóvel na Rua Cônego Nery, 157, Jd. Guanabara, 
Campinas/SP, para funcionamento da Policlínica II.  Valor total:  R$ 720.000,00  Pra-
zo:  36 meses  Assinatura:  21/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  13/10/11926  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 163/13  Contratada:  A METROPOLI-
TANA AMBIENTAL LTDA. - EPP  CNPJ nº  73.518.094/0002-40  Termo de Contra-
to n.º  177/13  Termo de Aditamento   n.º  116/14  Objeto do Aditamento:  Prorrogação 
do prazo contratual por 12 meses, a partir de 29/09/2014 e reajuste no percentual de 
6,50%, a partir de 09/08/2014  Valor:  R$ 169.718,40  Assinatura:  29/09/2014.
  
 Processo Administrativo n.º  13/10/02829  Interessado  Secretaria Municipal de Edu-

cação  Termo de Convênio n.º  53/13  Conveniada:  ASSOCIAÇÃO EDUCACIO-
NAL BRASILEIRINHOS  CNPJ nº  17.069.155/0001-87  Termo de Aditamento de 
Convênio  n.º  22/14  Objeto do Aditamento:  Aditamento do Termo de Convênio nº 
53/13 no percentual de 2,3%, para cumprimento dos arts. 205 e 206 da Constituição 
Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seus arts. 4º e 
5º.  Valor:  R$ 139.320,00  Assinatura:  21/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  11/10/05673  Interessado:  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Presencial n.º 100/11  Contratada:  COLIMED ASSISTÊN-
CIA TÉCNICA LTDA.  CNPJ nº  04.274.238/0001-66  Termo de Contrato n.º  92/11 
 Termo de Aditamento   n.º  117/14  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo 
contratual por 12 meses, a partir de 16/09/2014, reajuste no percentual de 6,52% e 
alteração das cláusulas nona e décima primeira do Termo de Contrato nº 92/11  Valor:  
R$ 112.072,52  Assinatura:  16/09/2014.
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/24550.  Interessado  :  Secretaria Municipal de Ad-
ministração  Modalidade  :  Concorrência n.º 06/14.  Ata de Registro de Preços n.º  
394/14  Detentora da Ata:  FERRO VELHO COISA NOVA LTDA. - EPP  CNPJ nº  
53.564.696/0001-45  Objeto : Registro de preços para alienação de bens móveis e ou-
tros materiais, para venda de lotes de sucata  Preço Unitário:  itens:01 (R$ 0,27); 02 
(R$ 0,03); 03 (R$ 0,10); 04 (R$ 3,00), 05 (R$ 4,00) e 06 (R$ 0,01).  Prazo  :  12 meses  
Assinatura:  21/10/2014  
  
 Processo Administrativo n.º  13/10/06826  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 78/13  Contratada:  AIR LIQUIDE BRA-
SIL LTDA.  CNPJ nº  00.331.788/0016-03  Termo de Contrato n.º  248/13  Termo de 
Aditamento   n.º  118/14  Objeto do Aditamento:  Admissão da execução contratual, 
através da fi lial da contratada, inscrita no CNPJ sob o nº 00.331.788/0016-03  Assina-
tura:  21/10/2014.
  
 Processo Administrativo n.º  13/10/35970  Interessado  Secretaria Municipal de Ad-
ministração  Modalidade  :  Convite n.º 01/14  Contratada:  EXATA ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA.  CNPJ nº  05.741.409/0001-82  Carta-Contrato n.º  02/14  Termo 
de Aditamento da Carta-Contrato  n.º 13/14  Objeto do Aditamento:  Prorrogação 
do prazo contratual por 145 dias, ou seja, até 27/02/2015.  Assinatura:  21/10/2014.
  
 Processo Administrativo n.º  13/60/01735  Donatário  :  Município de Campinas  Doa-
dor:  CAIXA ESCOLAR DA CIMEI 40  CNPJ nº  04.991.901/0001-43  Interessado:  
Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  49/14.  Objeto  :  Doação de 
bens móveis  Valor  R$ 1.498,99  Assinatura:  21/10/2014.  
  
 Processo Administrativo n.º  13/60/01736  Donatário  :  Município de Campinas  Doa-
dor:  CAIXA ESCOLAR DA CIMEI 40  CNPJ nº  04.991.901/0001-43  Interessado:  
Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  50/14.  Objeto  :  Doação de 
bens móveis  Valor  R$ 2.890,00  Assinatura:  21/10/2014.  

 Processo Administrativo n.º  12/10/11041  Interessado:  Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 177/12  Contratada:  Telefônica 
Brasil S/A  CNPJ nº  02.558.157/0001-62  Termo de Contrato n.º  148/12  Termo de 
Aditamento   n.º  119/14  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo contratual por 
12 meses, a partir de 17/10/2014.  Valor:  R$ 55.511,01  Assinatura:  17/10/2014.
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/30998.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 253/14.  Ata de Registro de 
Preços n.º  395/14  Detentora da Ata:  ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP 
 CNPJ nº  52.953.494/0001-22  Objeto : Registro de preços de cimento, cal hidratada 
e argamassa  Preço Unitário:  Itens: 02 (R$ 8,88) e 03 (R$ 8,19)  Prazo  :  12 meses  
Assinatura:  21/10/2014.
  
 Processo Administrativo n.º  14/10/30998.  Interessado  :  Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 253/14.  Ata de Registro de 
Preços n.º  396/14  Detentora da Ata:  LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP  CNPJ nº  12.260.690/0001-05  Objeto : Registro de 
preços de cimento, cal hidratada e argamassa  Preço Unitário:  Item: 01 (R$ 18,78) 
 Prazo  :  12 meses  Assinatura:  21/10/2014.
 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 COMISSÃO DE ÉTICA PERMANENTE DOS CONSELHOS 
TUTELARES 

  
 A Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares de Campinas, em cumpri-
mento ao que rezam a Lei nº 13.510 de 22 de dezembro de 2.008 e o seu Regimento 
Interno de 14 de maio de 2.013,  CONVOCA  seus representantes titulares e convida 
os suplentes para Reunião Extraordinária da Comissão, à realizar-se em sua sede sito 
à Rua Ferreira Penteado, nº 1331 - Centro.
 Dia : 24/10/2014
 Horário : 10:00 horas
 Pauta : 
1- Fórum DCA na composição da Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tu-
telares;
2- Análise de documentos sob a responsabilidade da Comissão.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ELIANE MÁRCIA MARTINS TORTELLO 

 Coordenadora da Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares 

 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAMPINAS 

 COMUNICADO 
   

O Conselho Municipal do Idoso - CMI no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 14.403 de 21 de setembro de 2012, alterada pela Lei nº 14.778 de 26 de 
março de 2014, através de seu Presidente,  COMUNICA  aalteração na composição da  
Comissão Eleitoral Provisória , publicada no DOM de 14 de outubro de 2014.
Onde se lê: Sra. Eunice Rebelo Porto
Leia-se: Sr. Benedito Saga
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 BENEDITO SAGA 

 PRESIDENTE 
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 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM 16 DE 

OUTUBRO DE 2014 
  

  VII CONCURSO ESTÍMULO PARA CANTORES LÍRICOS 

 Processo Administrativo Nº  2014/10/18.250
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura
 Objeto : VII Concurso Estímulo para Cantores Líricos

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

Com base na avaliação da Comissão Julgadora e, conforme condições previstas no 
Edital do VII Concurso Estímulo para Cantores Líricos, a Secretaria Municipal de 
Cultura decide por:
 HOMOLOGAR  o VII Concurso Estímulo para Cantores Líricos bem como  AUTO-
RIZAR  a despesa a favor dos candidatos vencedores, de acordo com a seguinte clas-
sifi cação: 
 Melhor Intérprete da Obra de Antônio Carlos Gomes: 
Denis Ribeiro de Carvalho - R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
 Melhor Voz Masculina: 
Jorge Luiz Trabanco Alves Filho - R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
 Melhor Voz Feminina: 
Ana Carolina Buzato Marchi - R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
 Melhor Interprete de Canção de Câmera de Carlos Gomes: 
Camilo Calandreli - R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
 Jovem Voz Revelação: 
Karen Stephanie Oliveira da Silva - R$ 1.000,00 (um mil reais)

Os vencedores fi cam notifi cados a entregar na Secretaria Municipal de Cultura os 
documentos constantes no subitem 3.5 do Edital do VII Concurso Estímulo para Can-
tores Líricos para o recebimento do prêmio a que fazem jus.
Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

  
  Protocolado nº  14/10/4.930 PG
 Interessada:  Secretaria Municipal de Cultura

Despacho:

À vista da solicitação inicial e das informações existentes neste protocolado, bem 
como dos pareceres das fl s. 71 a 73, 74 a 78, 108 e 109 da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, e aditadas 
as providências recomendadas,  AUTORIZO :

1. A celebração do Termo de Cooperação Técnica entre o Município de Campinas e 
a Cooperativa Paulista de Teatro, que por objeto a formalização das relações de tra-
balho, orientação jurídica e administrativa e capacitação dos trabalhadores das artes, 
com desenvolvimento de ações de formação, orientação jurídico administrativa, ma-
peamento e identifi cação de trabalhadores e empreendedores das artes no Município 
de Campinas, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da assinatura daquela 
avença, na forma indicada;

2. Publique-se;

3: À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes /DAJ, para a formalização 
do Termo Contratual próprio, na forma da minuta já rubricada e encartada às fl s. 94 
a 96, ocasião em que deverão der observadas as recomendações de fl . 108, e após 
retornarem os autos e esta Secretaria de Cultura para as demais providências e acom-
panhamento. 
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE 

TURISMO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO - CMTI 

 Ata da 2ª Reunião Ordinária 
 Ao vigésimo nono dia do mês de agosto de dois mil e quatorze realizou-se na sede 
da CIATEC em Campinas/SP, a segunda reunião ordinária do Conselho Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI), iniciando-se às 15:00 horas, quando 
constatado o quórum regulamentar, conforme Regimento Interno, para discutir e de-
liberar a seguinte pauta: 1) Aprovação das atas das primeiras reuniões ordinária e 
extraordinária; 2) Aprovação do Regimento Interno;3) Aprovação do calendário de 
reuniões do conselho; 4) Organização da SNMCT 2014; 5) Apresentação da situação 
atual do Plano Diretor de CT&I; 6) Elaboração de um calendário municipal de eventos 
de CT&I e 7) Temas para futuras pautas do conselho. A reunião contou com a presença 
dos seguintes conselheiros:
Samuel Ribeiro Rosillho, representante da PMC e Presidente do Conselho
Milton Mori, representante do UNICAMP e Vice-Presidente do Conselho
Carlos Alberto dos Santos Passos, representante da Fundação Fórum Campinas e Pri-
meiro Secretário
Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX e Segundo Secretário
Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC
Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP
Fábio Pagani, representante da IMA

José Oscar Fontanini de Carvalho, representante da PUC-Campinas 
José Paulo Porsani, representante do SINTPq
Jovan Guimarães Gadioli dos Santos, representante do CNPEM
Juan Manuel Coello, representante da PUC-Campinas
Luiz Carlos Moura Miranda, representante da CIATEC
Mariana Savedra Pfi tzner, representante da PMC/SMDES
Wilson Campanholi Jr, representante da Associação Campinas Startup

Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben, a Sra. Luciana de Al-
meida - Assessora do Vereador, Sr. Waldomiro de Gobbi Junior/IMA, Laerte Piffer 
Junior/IMA, Marco Antonio Martins/IMA, Sra. Rita Sponchiado/CIATEC e Sr. Sergio 
Paulo Dias/CIATEC. Justifi caram previamente as ausências por meio de mensagem 
eletrônica as entidades: ITAL e CPqD.

Assuntos tratados:

i) Aprovação das atas das primeiras reuniões ordinária e extraordinária
O Presidente do Conselho, após consulta sobre a necessidade de leitura item a item das 
atas na reunião, pôs as atas em votação. O Conselheiro Porsani pediu esclarecimentos 
sobre a votação ser feita pelos presentes na respectiva reunião ou ser feita pela entida-
de representada no conselho. Esclarecido que o voto deve ser dado pela entidade e não 
havendo nenhuma manifestação contrária ou abstenção entre os presentes, as atas das 
duas reuniões, votadas separadamente, foram aprovadas por unanimidade.

ii) Aprovação do Regimento Interno
O Presidente do Conselho propôs que o regimento fosse analisado a partir de suges-
tões de alteração ou inclusão propostas pelos presentes. O Sr. André Von Zuben propôs 
que as reuniões ocorram com periodicidade menor que três meses e que seja estabele-
cido um calendário anual de reuniões, as sugestões foram avaliadas e aprovadas pela 
unanimidade dos membros, dando origem a uma nova redação para o parágrafo 1° 
do Artigo 12. Os Conselheiros debateram, a partir de proposta apresentada pelo Con-
selheiro Porsani, sobre a titularidade e a forma de representação das instituições que 
compõem o Conselho e ao fi nal do debate, aprovaram a inclusão de um novo artigo 
no Regimento, prevendo a exclusão de instituições ou entidades cujos representan-
tes (titular e suplente) deixem de comparecer, sem justifi cativa, a 03 (três) reuniões 
ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas do CMCTI/Campinas. O Primeiro 
Secretário propôs e foram aprovadas por unanimidade alterações no artigo 12 que 
trata da divulgação da ordem do dia, alterando de 7 dias úteis para 7 dias corridos e 
no Capítulo IX, que trata dos livros de registros, propondo a eliminação do livro. O 
Conselheiro Fábio Pagani propôs que a IMA contribua para a criação de página web 
do CMCTI no site da SMDEST da PMC. Os Srs. Conselheiros aprovaram a proposta 
por unanimidade. Não havendo mais propostas de alteração, o Presidente do Conselho 
colocou o regimento em votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos 
presentes.

iii) Aprovação do calendário de reuniões do conselho
O Primeiro Secretário apresentou uma proposta de calendário para a realização de 
reuniões do conselho, tendo como premissa a realização de reuniões na última sexta-
-feira de cada mês, com exceção dos meses de janeiro, julho e dezembro. A proposta 
foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. O calendário aprovado para 
2012, incluindo as duas reuniões já realizadas, é o seguinte: 1ª reunião ordinária - 
11/07/2014, 2ª reunião ordinária - 29/08/2014, 3ª reunião ordinária - 26/09/2014, 4ª 
reunião ordinária - 31/10/2014, 5ª reunião ordinária - 28/11/2014. Em 2015 os traba-
lhos serão retomados em 27/02/2015.

iv) Organização da SMNCT 2014
O Conselheiro Edvar, em nome da comissão organizadora da Semana Nacional e Mu-
nicipal de Ciência e Tecnologia de Campinas, relatou o andamento dos preparativos 
para realização desse evento, informando que o evento contemplará uma Mostra de 
C&T concentrada no Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, serão realizadas 
visitas às Instituições de P&D, haverá stands com atividades realizadas pelas empre-
sas associadas ao Softex, haverá um espaço (Expo Ciatec) onde as empresas incubadas 
na Ciatec se apresentarão e serão realizadas apresentações na IMA. A SMDEST irá 
custear as despesas para a locação de tendas, para pagamento de materiais de infra-
estrutura e a contratação de monitores. A Ciatec custeará a instalação da tenda onde 
ocorrerá a Expo Ciatec, o SINTPq poderá custear o lanche a ser fornecido para os 
estudantes e a IMA custeará a impressão de dos materiais gráfi cos. Estão sendo pros-
pectados nomes de pessoas para a realização de palestra âncora no primeiro dia do 
evento. O CNPEN está coordenando junto com as assessorias de comunicação de 
outras instituições as atividades de elaboração de material de divulgação. A asses-
sora do Vereador André Von Zuben, Luciana Almeida, está coordenando as ações de 
comunicação e divulgação. Foi criado, por iniciativa da comissão, o site semanact.
mc.unicamp.br para a divulgação do evento. A PMC está providenciando os trâmites 
administrativos para a realização do evento em relação a bombeiros, ambulância etc. 
O Conselheiro Fabio Pagani propôs e irá se encarregar da criação de um domínio na 
internet para a SMCT no site da PMC.

v) Apresentação da situação atual do Plano Diretor de CT&
A Conselheira Mariana Savedra fez um relato sobre a situação atual da redação da pri-
meira versão do Plano Diretor de CT&I de Campinas, informando que até o presente 
momento foram elaborados os capítulos referentes aos dois primeiros eixos e que os 
demais: Governo e Tripla Hélice serão entregues nos próximos 15 dias. Os textos 
serão submetidos aos membros do CMCTI para validação e, após aprovação, serão 
apresentados em uma Ofi cina de Validação, com a participação das demais pessoas 
que participaram do processo de discussão do planejamento estratégico. A data alvo 
para a realização da ofi cina é meados de outubro.

vi) Elaboração de um calendário municipal de eventos de CT&I
Foi debatida entre os presentes a criação de um calendário municipal de eventos cien-
tífi cos e tecnológicos, que englobe as diferentes iniciativas das instituições de Campi-
nas que atuem em pesquisa, desenvolvimento e inovação de forma direta ou indireta, 
tais como as universidades, centros de P&D, fundações, associações e outras. Essa 
iniciativa, além de promover a integração das instituições, possibilitará uma maior 
visibilidade das mesmas e uma maior divulgação dos eventos. Ficou acordado que o 
Conselheiro Carlos Passos, o Sr. André Von Zuben e a Sra. Luciana de Almeida elabo-
rarão um documento com uma proposta de organização do calendário a ser debatida 
em reunião do conselho.

vii) Temas para futuras pautas do conselho
O Presidente do CMCTI reiterou a importância do conselho na proposição de diretri-
zes para a política municipal de CT&I e no assessoramento à SMDEST e propôs um 



5Campinas, quarta-feira, 22 de outubro de 2014 Diário Ofi cial do Município de Campinas

debate sobre temas que poderão ser pautados em reuniões do conselho. Dentre eles 
foram debatidos a inclusão dos seguintes temas: Leis de Incentivo, Promoção da "mar-
ca Campinas", Parques Tecnológicos, Empreendedorismo, Plano Diretor de CT&I e 
Realização de Eventos. Os conselheiros poderão a qualquer momento encaminhar à 
diretoria do CMCTI propostas de temas que possam ser pautadas em reunião.

viii) Outros assuntos

O Vereador André Von Zuben informou ter participado de evento onde o Presidente 
da Finep Sr. Glauco Arbix apresentou o programa Plataformas Tecnológicas, que tem 
como meta criar, em 10 anos, até 20 plataformas do conhecimento em áreas como 
agricultura, saúde, energia, aeronáutica, tecnologia da informação e comunicação, na-
val e equipamentos. O Vereador lembrou que Campinas tem um ótimo potencial para 
apresentar um projeto conjunto de peso, integrando várias instituições, que se bem ar-
ticulado tem boas perspectivas de ser aprovado. O Conselheiro Milton Mori informou 
que esse assunto já vem sendo debatido internamente na Unicamp que a universidade 
deverá apresentar propostas quando for aberta a chamada pela Finep.

Técnicos da IMA apresentaram o projeto de implantação da Rede Óptica Metropolita-
na de Campinas que prevê a integração de escolas, hospitais, postos de saúde, unida-
des da Prefeitura etc., por meio da integração das redes da IMA e da Secretaria Muni-
cipal de Educação, da Central Integrada de Monitoramento de Campinas - CIMCamp 
e outros. O projeto terá uma ampla cobertura da cidade de Campinas e está sendo 
pensando para atender à demanda para os próximos 10 anos. Os primeiros editais já 
estão sendo fi nalizados e os demais deverão ser concluídos ainda em 2015. Este pro-
jeto permitirá que a IMA faça a integração e a disponibilização de serviços de valor 
agregado (Monitoramento, VOIP, Telemedicina, Tele-educação, ampliar o Campinas 
Digital, otimização da coleta de lixo, Sistema de Transporte Inteligente entre outros), 
levando o município na direção das Cidades Inteligentes e criando oportunidades de 
um novo padrão de atendimento e prestação de serviços públicos.

O Presidente do Conselho informou que se reuniu com representantes do Consulado 
Geral Britânico em São Paulo para estreitamento dos laços entre a PMC e o Consulado 
visando identifi car oportunidades para a cidade de Campinas.

Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata. 

Campinas, 29 de agosto de 2014.

Assinam a presente ata: 

Samuel Ribeiro Rosillho
Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos
Primeiro Secretário
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO 

 Presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação /CMCTI 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO - CMTI 

 Regimento Interno 
  CAPÍTULO I 
 Disposições Gerais 

 Artigo 1º -  O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI/Cam-
pinas), criado pela Lei Municipal nº 14.739/2013, é órgão consultivo de assessoramen-
to do Poder Executivo, exercendo suas atribuições nos termos do presente regimento.

 Artigo 2º -  Cabe ao Conselho assessorar a gestão da Política Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação nos termos da Lei.

 CAPÍTULO II 
 Do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

 SEÇÃO I 
 Das Diretrizes 

 Artigo 3° -  O CMCTI/Campinas deverá observar as seguintes diretrizes:
 I -  Identifi car problemas relacionados à política municipal de ciência, tecnologia e 
inovação e formular propostas de solução;
 II -  Promover a participação da sociedade em assuntos de seu interesse;
 III  - Cumprir e atualizar o Planejamento Estratégico de Ciência, Tecnologia Inovação;
 IV -  Propor novas diretrizes para a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação;
 V -  Incentivar a ação coordenada entre seus integrantes para fomentar atividades de 
pesquisa científi co-tecnológica;
 VI -  Viabilizar soluções regionais com as autoridades competentes estaduais, federais, 
e demais Conselhos;
 VII -  Aprovar em sessão plenária o Regimento Interno e suas respectivas alterações;
 VIII -  Informar e divulgar dados, ações e atividades relacionadas com o Conselho;
 IX -  Compatibilizar as políticas setoriais com as demais ações do governo;
 X -  Promover e colaborar em campanhas educacionais de popularização da ciência;

 SEÇÃO II 
 Das Finalidades 

 Artigo 4° -  O CMCTI/Campinas tem por fi nalidade:

 I  - Analisar e manifestar-se sobre o programa de trabalho voltado à promoção da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação no Município, proposto pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo;
 II  - Apreciar e manifestar-se sobre os planos gerais e específi cos que estejam relacio-
nados com o desenvolvimento científi co, tecnológico e de inovação do Município;
 III  - Aprovar o calendário de eventos a serem promovidos com a fi nalidade de integrar 
os institutos ou universidades com a sociedade;
 IV  - Elaborar seu regimento interno, forma de organização e representação;
 V  - Indicar, de ofício, ao Executivo e ao Legislativo Municipais, questões específi cas 
que requeiram tratamento planejado.

 CAPÍTULO III 
 Da Composição e Organização do Conselho e da Competência dos Conselheiros 

 Artigo 5° -  O CMCTI/Campinas será constituído de acordo com a Lei Municipal n° 
14.746/2013.
 Parágrafo 1° -  Poderão participar como convidados, sem direito a voto, nas reuniões 
do CMCTI/Campinas, todo e qualquer interessado em ciência, tecnologia e inovação.
 Parágrafo 2° -  Poderão também participar das reuniões, nas mesmas condições do 
parágrafo anterior, e para auxiliarem em assuntos específi cos, representantes dos se-
tores fi nanceiro, saúde, educação, meio ambiente, comercial, industrial, segurança, 
judiciário e outros.

 Artigo 6° -  O CMCTI/Campinas terá uma diretoria composta de 1 (um) Presidente, 1 
(um) Vice-Presidente, 1 (um) 1° Secretário e 1 (um) 2° Secretário.
 Parágrafo 1º -  Caberá ao Prefeito Municipal indicar membro para ocupar o cargo de 
Presidente, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 5º da Lei 14.746/13.
 Parágrafo 2º -  O Vice-Presidente, o 1° Secretário e o 2° Secretário serão eleitos dentre 
os demais membros do CMCTI/Campinas através de votação em reunião. 
 Parágrafo 3° -  A diretoria fi ca automaticamente empossada na mesma data da reunião 
que a elegeu.
 Parágrafo 4° -  Os membros do Conselho terão mandato de 2 (dois) anos, sendo per-
mitida a recondução.
 Parágrafo 5° -  O mandato da Diretoria será de 2 (dois) anos e contar-se-á da data em 
que a mesma tiver tomado posse, sendo permitida a reeleição.

 Artigo 7° -  Compete ao Presidente:
 I.  Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
 II.  Assinar documentos e correspondências relativas ao CMCTI/Campinas;
 III.  Encaminhar ao Prefeito cópia das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias;
 IV.  Representar o CMCTI/Campinas em eventos da área e em outras realizações;
 V.  Discutir e articular, no que couber, com o Prefeito e seu Secretariado, as ações do 
CMCTI/Campinas;
 VI.  Proclamar as decisões tomadas em cada reunião;
 VII.  Decidir sobre as questões de ordem ou submetê-las à consideração dos membros 
quando omisso for o Regimento;
 VIII.  Determinar o destino do expediente lido nas sessões, nos termos do Regimento;
 IX.  Conhecer das justifi cativas de ausência dos membros do Conselho;
 X.  Determinar a execução dos serviços administrativos;
 XI.  Expedir normas e portarias.

 Artigo 8º -  Compete ao Vice-Presidente:
 I.  Substituir o Presidente em seus impedimentos ou em caso de vacância do cargo;
 II.  Assessorar a Presidência.

 Artigo 9° -  Compete ao 1° Secretário:
 I.  Secretariar as reuniões do CMCTI/Campinas;
 II . Fazer a convocatória bem como as atas de reuniões;
 III.  Divulgar as ações do Conselho, bem como informações e dados requeridos pela 
sociedade sobre suas atividades;
 IV.  Receber, preparar, expedir e controlar as correspondências;
 V.  Organizar locais para a execução das reuniões;
 VI.  Receber e organizar a pauta das reuniões;
 VII.  Manter, de forma organizada e atualizada, arquivos de toda a correspondência e 
documentos recebidos ou encaminhados pelo CMCTI/Campinas;
 VIII.  Providenciar os serviços de digitação e impressão;
 IX.  Redigir e lavrar as atas das reuniões, bem como fazer sua leitura e a do expediente;
 X.  Recolher as proposições apresentadas pelos membros do CMCTI/Campinas;
 XI.  Registrar a frequência dos membros do CMCTI/Campinas às reuniões;
 XII.  Anotar os resultados das votações e das proposições apresentadas;
- Proceder ao arquivamento em arquivo próprio das atas aprovadas;
- Verifi car o quorum das reuniões;
- Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo pleno.

 Artigo 10 -  Compete ao 2° Secretário:
 I.  Substituir o 1° Secretário em seus impedimentos ou em caso de vacância do cargo;
 II.  Assessorar a Presidência.

 Artigo 11  - O Conselho poderá solicitar a participação, assessoramento ou a presença 
de profi ssionais ou representantes dos órgãos e entidades que tenham interesse nas 
matérias em pauta.
 Artigo 12 -  O Conselho funcionará através de reuniões ordinárias e extraordinárias, 
sendo dado conhecimento da ordem do dia a todos os conselheiros, com antecedência 
mínima de 07 (sete) dias corridos.
 Parágrafo 1° -  As reuniões ordinárias serão realizadas conforme calendário aprovado 
anualmente em reunião e com periodicidade mínima trimestral cabendo ao plenário 
defi nir o calendário anual, o que ocorrerá por ocasião da primeira reunião de trabalho 
de cada ano. 
 Parágrafo 2° -  As reuniões extraordinárias realizar-se-ão por convocação do Presi-
dente, Vice-Presidente ou Secretários, ou por solicitação de 1/3 (um terço) dos mem-
bros do Conselho, cuja convocação se dará por escrito ou meio eletrônico (e-mail), 
com antecedência mínima de 07 (sete) dias corridos.
 Parágrafo 3° -  As reuniões serão realizadas em 1ª convocação, caso estejam presen-
tes a maioria absoluta (50% mais um dos membros titulares ou seus suplentes) dos 
membros do Conselho.
 Parágrafo 4° -  Será realizada, quando necessário, uma 2ª convocação, 15 (quinze) 
minutos após, com qualquer "quorum".

 CAPÍTULO IV 
 Das Atribuições dos Conselheiros 

 Artigo 13 -  Compete aos membros do Conselho:
 I.  Participar de todas as discussões e votações do Conselho;
 II.  Apresentar proposições, requerimentos, moções, pedidos de esclarecimentos e de-
mais questões de ordem;
 III.  Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias na hora prefi xada;
 IV.  Desempenhar funções para as quais forem designados;
 V.  Relatar, por parecer, os assuntos que Ihe forem atribuídos pelo Presidente;
 VI.  Obedecer às normas regimentais;
 VII.  Assinar o livro de presença das reuniões do Conselho, e manter atualizados os 
seus dados cadastrais;
 VIII.  Apresentar ratifi cações ou impugnações das atas;
 IX.  Justifi car seu voto quando for o caso;
 X.  Apresentar à apreciação do Conselho quaisquer assuntos relacionados com suas 



6 Campinas, quarta-feira, 22 de outubro de 2014Diário Ofi cial do Município de Campinas

atribuições;
 XI.  Eleger, entre seus pares, os membros da Diretoria do Conselho;
 XII.  Propor projetos e plano de trabalho.

 Artigo 14 -  Ficará extinto o mandato do Conselheiro que deixar de comparecer, sem 
justifi cativa, a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas do 
CMCTI/Campinas contadas a partir da data de sua posse. 
 Parágrafo 1° -  Compete ao Conselheiro titular diligenciar no sentido de convocar 
seus suplentes.
 Parágrafo 2° -  O prazo para apresentar a justifi cativa de ausência de que trata o "ca-
put" é de 07 (sete) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente seguinte ao da reunião 
em que se verifi car o fato.
 Parágrafo 3° -  Será dispensado da apresentação da justifi cativa bem como não estará 
sujeito a sanção prevista no caput o Conselheiro titular que for representado por seu 
respectivo suplente.
 Parágrafo 4º -  Declarado extinto o mandato do Conselheiro, o Presidente do CMC-
TI/ Campinas convocará o seu suplente para assumir o cargo, ofi ciando a entidade/
instituição que os indicou, dando-lhe ciência sobre a nova constituição do CMCTI/
Campinas.
 Parágrafo 5° -  Se o mandato extinto for de membro da Diretoria, o Presidente convo-
cará nova eleição para o preenchimento da vaga no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
 Parágrafo 6º -  Caso a sanção seja aplicada a um segundo membro de uma mesma 
entidade, esta será comunicada para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, infor-
mando sobre seu interesse na permanência ou não no CMCTI.
 Parágrafo 7º -  Em caso da não manifestação no prazo ou desistência na permanência, 
será comunicado por escrito o fato ao CMCTI.

 Artigo 15 -  O exercício do mandato de Conselheiro será gratuito e constituirá serviço 
público relevante.

 CAPÍTULO V 
 Da Ordem dos Trabalhos 

 Artigo 16 -  A ordem dos trabalhos será a seguinte:
 I.  leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
 II.  expediente;
 III.  comunicações do Presidente e dos Secretários;
 IV.  comunicações dos Coordenadores de Comissões Técnicas;
 VI.  comunicações dos Conselheiros;
 VII.  ordem do dia;
 VIII.  discussão das matérias;
 IX.  votação;
 X.  encerramento
 Parágrafo Único -  A leitura da Ata poderá ser dispensada a pedido de um Conselheiro 
quando cópia dela tiver sido distribuída previamente aos membros do Conselho.

 Artigo 17 -  O expediente destina-se à leitura de correspondência recebida ou expedida 
e de outros documentos, podendo ser dispensada a leitura integral dos referidos, caso 
assim venha solicitar um dos Conselheiros. Todavia fi carão os mesmos à disposição 
dos Conselheiros junto ao Secretário.

 Artigo 18 -  A ordem do dia corresponderá à discussão, bem como à execução das 
atribuições do Conselho, conforme estabelecido em lei e neste Regimento Interno.

 CAPITULO VI 
 Das Discussões 

 Artigo 19 -  Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates no pleno.

 Artigo 20 -  As matérias pautadas durante a ordem do dia serão discutidas e votadas na 
reunião em que forem apresentadas.
 Parágrafo Único -  Por deliberação do pleno, a matéria apresentada na reunião poderá 
ser discutida e votada na reunião seguinte, podendo qualquer membro do Conselho 
pedir vista da matéria em debate.
 Artigo 21 -  Durante as discussões, qualquer membro do Conselho poderá levantar 
questões de ordem que serão resolvidas conforme dispõe este Regimento, ou nas nor-
mas/portarias expedidas pelo Presidente do Conselho.

 CAPITULO VII 
 Das Votações 

 Artigo 22 -  Encerrada a discussão, a matéria será submetida à votação.

 Artigo 23 -  As votações poderão ser simbólicas ou nominais.
 Parágrafo 1º -  A votação simbólica far-se-á levantando-se as mãos dos membros do 
Conselho que estiverem de acordo com a proposição apresentada, procedendo, em 
seguida, a necessária contagem dos votos pelos Secretários e a proclamação do re-
sultado.
 Parágrafo 2º -  A votação nominal será regra geral para as votações, somente sendo 
abandonada por solicitação de qualquer membro do Conselho, e desde que aprovada 
pelo pleno.
 Parágrafo 3º -  Os suplentes não poderão votar na presença de seus respectivos titu-
lares.

 Artigo 24 -  Cabe ao plenário decidir se a votação deve ser global ou destacada.
 Parágrafo 1º -  A votação global consiste na votação do programa e seus projetos por 
inteiro, e será a regra geral.
 Parágrafo 2º -  A votação destacada consiste no pedido para que partes do programa 
sejam separadas para votação. É exceção e dependerá sempre de requerimento.

 Artigo 25 -  Não haverá voto por procuração.

 CAPÍTULO VIII 
 Das Decisões 

 Artigo 26 -  As decisões tomadas em reunião ordinária ou extraordinária do Conselho 
de Ciência, Tecnologia e Inovação serão tomadas por maioria simples dos presentes.

 Artigo 27 -  As decisões do Conselho serão registradas em ata.

 CAPÍTULO IX 
 Do   Registro das Atas 

 Artigo 28 -  A ata é o resumo das ocorrências verifi cadas nas reuniões do CMCTI/

Campinas.
 Parágrafo 1º -  As atas devem ser devidamente arquivadas, com as páginas numera-
das e rubricadas pelo Presidente do Conselho e pelo 1° Secretário. Nas ausências do 
Presidente e do 1° Secretário, o Vice-Presidente e 2° Secretário poderão assiná-las.
 Parágrafo 2  º -  As atas sempre que possível serão publicadas no Diário Ofi cial do 
Município.

 Artigo 29 -  As atas serão subscritas pelo Presidente e pelo 1° Secretário do Conselho. 
Nas ausências do Presidente e do 1° Secretário, o Vice-Presidente e 2° Secretário 
poderão assiná-las.

 Artigo 30 -  A presença dos Conselheiros e dos demais participantes das reuniões, 
será atestada por meio de assinatura em lista de presença, devidamente rubricada pelo 
Presidente e 1° Secretário. Nas ausências do Presidente e do 1° Secretário, o Vice-
-Presidente e 2° Secretário poderão assiná-las.

 CAPÍTULO X 
 Das Disposições Finais 

 Artigo 31  - Serão excluídas do Conselho as instituições ou entidades cujos represen-
tantes titular e suplente deixem de comparecer, sem justifi cativa, a 03 (três) reuniões 
ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas do CMCTI/Campinas contadas a par-
tir da data de posse de seus representantes. 
 Parágrafo 1° -  O prazo para apresentar a justifi cativa de ausência de que trata o "ca-
put" é de 07 (sete) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente seguinte ao da reunião 
em que se verifi car o fato.
 Parágrafo 2º -  Declarada excluída a instituição ou entidade, o Presidente do CMCTI/
Campinas, após aprovação em reunião do CMCTI, fará indicação de nova instituição 
a ser incluída no CMCTI, por meio da alteração da respectiva Lei Municipal, a ser 
aprovada pelo legislativo municipal.

 Artigo 32 -  Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução do presente Regi-
mento serão encaminhados pelo Presidente do Conselho ou pelo 1° Secretário.
 Parágrafo Único -  As propostas de alteração do Regimento Interno poderão ser enca-
minhadas por qualquer Conselheiro, e aprovadas por "quorum" de maioria simples em 
reunião especialmente convocada para referida fi nalidade.

 Artigo 33   -  O presente Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação.

Campinas, 29 de agosto de 2014.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO 

 Presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação /CMCTI 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 21 DE OUTUBRO DE 

2014 
  Protocolo n° 2014/30/1445  - Assunto :Pedido de Certidão de Parcial Teor -  Interessa-
do : Ruth Gonzaga dos Santos Bezerra

 À CSA  
Solicita, Ruth Gonzaga dos Santos Bezerra, a extração de cópia de parcial teor do 
Processo Administrativo nº 2014/30/345. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de parcial teor do protocolado face à de-
monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as 
cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão 
(Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor Do Departamento De Apoio à Escola 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 21 DE OUTUBRO DE 

2014 
  Protocolo n° 2014/10/51833  - Assunto :Pedido de Certidão de Parcial Teor -  Interes-
sado : Patricia Amorim de Paula

 À CSA  
Solicita, Patricia Amorim de Paula, a extração de cópia de parcial teor do Processo 
Administrativo nº 2014/10/48743. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de parcial teor do protocolado face à de-
monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as 
cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão 
(Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor Do Departamento De Apoio à Escola 
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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 (REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES) 
  

  Protocolado: 2011/10/35.577 
 Objeto: Aditamento de valor do contrato de empresa para prestação de serviços 
de fornecimento e administração de vales-refeição/alimentação na forma de car-
tões magnéticos/eletrônicos destinados aos servidores e aos empregados públicos 
ativos da FUMEC/CEMPROCAMP. 
 Interessada: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC 

 DESPACHO: 

Diante dos elementos que constam nos autos,  AUTORIZO :

O aditamento do valor do Contrato de Prestação de Serviços n° 01/2013, objeto da 
licitação na modalidade Concorrência n° 01/2012, celebrado entre a Fundação Muni-
cipal para Educação Comunitária - FUMEC e a Mixcred Administradora Ltda.-EPP, 
para atualização dos valores de vales-refeição dos servidores e empregados públicos 
ativos da FUMEC/CEPROCAMP, em consonância com os artigos 58 e 65 da Lei 
Federal n° 8.666, de 21.6.1993, as Leis Complementares Municipais números 14.630, 
de 19 de junho de 2013 e 72, de 13 de junho de 2014, retroagindo seus efeitos a 01 
de maio de 2014, nos termos da Lei Complementar Municipal n° 72/2014.A despesa 
respectiva no valor global de R$ 1.222.865,45 (um milhão, duzentos e vinte e dois 
mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), devendo onerar 
a dotação orçamentária do presente exercício o valor de R$ 815.243,00 (oitocentos e 
quinze mil, duzentos e quarenta e três reais) e o restante de R$ 407.622,45 (quatrocen-
tos e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), a dotação 
do exercício de 2015.À Assessoria Jurídica para a formalização do Termo Aditivo e, 
a seguir, à Coordenadoria Administrativa e Financeira para as demais providências. 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JULIO ANTONIO MORETO 

 Diretor do Departamento Pedagógico Respondendo pela Secretaria Municipal de Educação e 
FUMEC 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 14/10/33.769 
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Presencial: 23/2014
Objeto: Registro de Preços de prestação de serviços de transporte para atividades ex-
tracurriculares das unidades de EJA-FUMEC/CEPROCAMP, através de veículos pas-
sageiros tipo ônibus, micro-ônibus e VAN com combustível e motoristas devidamente 
habilitados. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total R$ 2.290,00 
(Dois mil duzentos e noventa reais), a favor da empresa: VIAÇÃO PRINCESA 
D'OESTE LTDA; CNPJ sob nº 45.993.490/0001-02.
À Coordenadoria Administrativa Financeira - CAF/FUMEC para emissão dos empe-
nhos e para as demais providências.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 JULIO ANTONIO MORETO 

 Diretor do Departamento Pedagógico Respondendo pela Secretaria Municipal de Educação e 
FUMEC 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 13/10/47.025
Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
Pregão Presencial: 30/2013
Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de infraestrutura e equipamentos 
(Sistemas de iluminação, sistema de sonorização, palco, tendas e telas de projeção), 
com fornecimento de material, para os eventos a serem realizados ou apoiados pela 
FUMEC/CEPROCAMP. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total R$ 740,00 
(Setecentos e quarenta reais), a favor da empresa: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, 
EVENTO E LOCAÇÕES LTDA-EPP; CNPJ sob nº 04.896.211/0001-05.
À Coordenadoria Administrativa Financeira - CAF/FUMEC para emissão dos empe-
nhos e para as demais providências.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 JULIO ANTONIO MORETO 

 Diretor do Departamento Pedagógico Respondendo pela Secretaria Municipal de Educação e 
FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Protocolo nº  13/10/19.273
 Interessado:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
 Pregão Eletrônico  nº 187/2013
 Ata de Registro de Preços  nº 367/2013
 Objeto:  Registro de Preços de medalhas e troféus.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dispos-
to no inciso V, do artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a 
despesa para os itens  04, 05, 06 e 07  no valor total de R$ 1.032,06 (um mil trinta e 
dois reais e seis centavos) a favor da empresa FENÍCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA - EPP, que onerará dotação orçamentária do 
presente exercício.
 

 Campinas, 20 de outubro de 2014 
 OLDEMAR ELIAS 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
  Protocolo nº  14/10/12.946
 Interessado:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
 Pregão Eletrônico  nº 213/2014
 Ata de Registro de Preços  nº 286/14 e 289/14
 Objeto:  Registro de Preços de prestação de serviço de arbitragem esportiva, em di-
versas modalidades, promovidos ou apoiados pela Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no inciso V, do artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  as des-
pesas no valor total de R$ 39.299,78 (trinta e nove mil duzentos e noventa e nove reais 
e setenta e oito centavos) a favor da empresa J E DE MORAES REPRESENTAÇÕES 
- ME e o valor total de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) a favor da empresa BR 
ARBITRAGEM EM EVENTOS DESPORTIVOS LTDA. - EPP, que onerará dotação 
orçamentária do presente exercício. 

 Campinas, 20 de outubro de 2014 
 OLDEMAR ELIAS 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS 

  
  Protocolo n. 2014/03/6473
Interessado: Centro de Gestão e Tecnologia e Inovação -CGTI
DECIDO:  AUTORIZAR a  Compensação  do crédito apurado de  184.620,7978 
UFIC,  referente a decisão judicial contida no acórdão da 18ª Câmara e Direito Público 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu a imunidade do ISSQN 
a partir de 20/02/2004, relativo ao processo judicial 2012.0000408072 na apelação 
nº 0008803-43.2008.26.0114, identifi cado na 1ª instância pelo processo nº 449/2008 
da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, reconhecido nos termos da 
decisão do DRI contida no protocolo nº 2014/10/7274 (cópia à folha 31),publicada no 
DOM de 07/03/2014, bem como proposto pela Coordenadoria Setorial de Atendimen-
to, Controle e Programação Tributária - DCCA, nos moldes dos artigos 163 e 170 da 
Lei Federal 5.172/66 - CTN, artigos 42 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. 
E ainda, caso seja apurado crédito residual e não restem mais débitos exigíveis em 
nome do contribuinte, fi ca autorizada a restituição, nos moldes do artigo 42 da Lei 
13.104/2007.
 

 Campinas, 20 de outubro de 2014 
 HAMILTON BERNARDES JÚNIOR 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo: 2014/03/08528 
 Interessado: RAGI ISSA 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 194,4742 UFIC -  referente ao 
recolhimento a maior para a parcela 03/04 do carnê de IPTU/Taxas do exercício 2014 
lançado para o imóvel cadastrado no cartográfi co 3423.14.86.0001.01045, nos moldes 
do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição 
do referido indébito tributário será processada pela forma de compensação,  nos 
moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedi-
mento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não haja outros 
débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o 
processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 
e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 FABRÍCIO NUNES MELONARI 

 COORDENADOR / DCCA 
  

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2011/3/12274 
 Interessado: José Ribeiro  
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  foi apu-
rado  crédito tributário pago indevidamente,  no valor de 79,1530 UFIC's  - referente 
ao recolhimento em duplicidade dos Honorários e Emolumentos relativos aos acordos 
242206/2007 e 242179/2007, nos moldes dos artigos 42 a 54 e 57, da precitada Lei 
Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito tributário  será 
processada pela forma de compensação , nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45, 
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedimento de compensação, 
restar crédito em nome do contribuinte e não houver débitos exigíveis em seu nome, 
fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos mol-
des do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 
001/2012.

 Protocolo: 2012/03/7779 
 Interessado: Cleiton Celestino da Silva  
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70, c.c. art. 3º e parágrafo único do art. 44, da Lei 
Municipal 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Aten-
dimento, Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos 
constantes nos autos,  fica prejudicada a análise  do pedido de restituição do crédito 
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de 983,9617 UFIC's, apurado nas reemissões ocorridas em 2011 e 2012, relativa ao 
IPTU/Taxas do imóvel 5211.22.37.0095.01001, visto que tal crédito já foi completa-
mente utilizado em lançamentos posteriores do mesmo tributo, nos moldes do artigo 
85 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2013/03/3171 
 Interessado: Jovelina dos Santos  
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70, c.c. art. 3º e parágrafo único do art. 44, da Lei 
Municipal 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Aten-
dimento, Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos 
constantes nos autos,  DEIXO DE CONHECER  a solicitação de restituição do va-
lor pago relativo ao IPTU de 2005 a 2009 do imóvel 4114.22.76.0168.00000, pois a 
requerente não se encontra qualifi cada, nos moldes do inciso II do artigo 83 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2013/03/14812 
 Interessado(a): Edna Maurien Cheriatto 
Atendendo ao disposto no artigo 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base 
na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos,  INDEFIRO 
 a presente solicitação de baixa da guia de ITBI nº 85580, lançada para o imóvel código 
cartográfi co nº. 3423.62.24.0454.01001, nos moldes do artigo 13 da Lei Municipal nº 
13.104/2007, tendo em vista que conforme informação prestada pela Caixa Econômi-
ca Federal, por meio do ofício 004/2014, a autenticação constante no comprovante de 
pagamento não possui o padrão daquela instituição fi nanceira.

 Protocolo: 2013/03/15276 
 Interessado: ALICE ROSA DA SILVA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,  DEFIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 44,9895 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 07/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do código 
3233.34.99.0587.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício. 
Em decorrência do pagamento da reemissão de 07/2013, encaminho o presente proto-
colo  ao Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I.  para, de ofício, aproveitar 
o crédito de 44,9895 UFIC's em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos 
artigos 51 e 55 da Lei 13.104/2007.

 Protocolo: 2013/03/16286 
 Interessado: Solange Aparecida Bosso Davis 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
 DECIDO que a repetição do indébito tributário no valor de 832,3971 UFIC  - 
referente aos recolhimentos dos lançamentos de IPTU/Taxas 2013, relativos aos imó-
veis identifi cados sob os códigos n° 3411.11.93.0072.00000, 3411.11.93.0082.00000, 
3411.11.93.0535.00000 e 3411.11.93.0545.00000 que não foram compensados na 
unidade  3411.11.93.0073.01001 , gerada após a anexação dos imóveis originários, 
reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 52), publicada no D.O.M. de 
13/12/2013,  será processada pela forma de aproveitamento em lançamentos futu-
ros  do mesmo imóvel, encaminhando o processo ao DRI, nos moldes do artigo 55 da 
Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/2634 
 Interessado: Antônio Carlos Madia 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
DECIDO que a repetição do indébito tributário no valor de 564,6529 UFIC - refe-
rente aos recolhimentos do IPTU/Taxas de 2013, relativo aos imóveis códigos nºs. 
3432.42.22.0154.01001 e 3432.42.22.0171.00000 que não foram compensados na 
unidade nº 3432.42.22.0155.01001, gerada após a anexação dos imóveis originá-
rios, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 37), publicada no DOM de 
20/08/2014 será processada pela forma de aproveitamento de crédito, nos moldes dos 
artigos 55 e 56 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do 
procedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a CSACPT/
DCCA a encaminhar o processo ao DRI para determinar de ofício o aproveitamento 
em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/03615 
 Interessado: MARIZA APARECIDA COSTA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito no valor de 423,0231 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 02/11 a 11/11, relativo ao IPTU/
Taxas Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do có-
digo 3443.21.27.1830.01042, não considerado no momento do recálculo deste exer-
cício, utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 01/10 a 10/10 do IPTU/Taxas 
Imobiliárias de 2013, emissão 02/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes 
do artigo 56 da Lei Municipal nº 13.104/2007. Encaminho o presente protocolo ao 
Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I. para, de ofício, aproveitar o crédito 
residual de 74,8981 UFIC's, em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos 
artigos 51 e 55 da precitada Lei Municipal.

 Protocolo: 2014/03/04360 
 Interessado: ADELAIDE BASSO BUCCIOLI 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal nº 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,  DEIXO DE CONHECER  o presente processo, tendo em vista que houve de-
cisão quanto à matéria objeto do pleito e o transcurso do prazo recursal, sendo exau-
rida a esfera administrativa, de acordo com o inciso I do artigo 83 da precitada Lei 
Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/05755
Interessado: AIDÊ DANNA CHAIB 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 

autos, nos termos do artigo 85 da precitada Lei Municipal,  fica  prejudicada a análise 
do Aproveitamento de Crédito do valor pago no lançamento de IPTU/Taxas Imobiliá-
rias, exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do imóvel codifi cado 
sob nº 3423.21.42.0001.01001, tendo em vista que o crédito já teve seu valor reconhe-
cido e aproveitado na emissão 05/2013, em virtude de decisão proferida no protocolo 
2013/03/22111.

 Protocolo: 2014/03/06482 
 Interessado: JOSE LIMA CAETANO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 269,7444 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 05, 07 a 11/11, relativo ao IPTU/
Taxas Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do 
código 3254.34.33.0321.01001, não considerado no momento do recálculo deste 
exercício, utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 09 a 11/11 do IPTU/Taxas 
Imobiliárias de 2013, emissão 07/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do 
artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Encaminho o presente protocolo ao Depar-
tamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I. para, de ofício, aproveitar o crédito residual 
de 104,8806 UFIC's, em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos artigos 
51 e 55 da precitada Lei Municipal.

 Protocolo: 2014/03/6817 
 Interessado: Edison Moura de Oliveira 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
DECIDO que a repetição do indébito tributário no valor de 553,6836 UFIC - refe-
rente ao recolhimento do IPTU/Taxas de 2013, emissão 01/2013, que não foi com-
pensado integralmente na reemissão do mesmo exercício, relativo ao imóvel código 
nº 3423.21.00.0369.01015, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 18), 
publicada no DOM de em 25/06/2014, será processada pela forma de aproveitamento 
de crédito nos moldes dos artigos 55 e 56 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. 
Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte, 
fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo ao DRI para determinar, 
de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei 
Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/08014 
 Interessado: EUCLECIANA DE OLIVEIRA GARCIA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal nº 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 20,5312 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 03/10, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2014, emissão 01/2014 (cancelado por recálculo), do código 
3433.11.17.0037.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício. 
Em decorrência da quitação da reemissão de 04/2014, encaminho o presente protocolo 
ao Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I. para, de ofício, aproveitar o crédito 
de 20,5312 UFIC's em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos artigos 
51 e 55 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/08170 
 Interessado: ABILIO GONSAGA MEDEIROS FILHO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito no valor de 22,8146 
UFIC´s, referente aos recolhimentos da(s) parcela(s) 04/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2014, emissão 01/2014 (cancelado por recálculo) do código 
3421.63.93.0001.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício, 
utilizando o valor para redução da(s) parcela(s) 07/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias 
de 2014, emissão 04/2014, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 
da precitada Lei Municipal nº 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, 
ainda restar crédito em favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. 
a encaminhar o processo ao Departamento de Receitas Imobiliárias para determinar, 
de ofício, o aproveitamento do crédito residual em lançamentos futuros do mesmo 
imóvel, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/08958 
 Interessado: JOSÉ ALVES DE SOUZA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito no valor de 127,0813 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) cota única, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do código 
3442.23.36.0385.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício, 
utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) cota única do IPTU/Taxas Imobili-
árias de 2013, emissão Janeiro/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do 
artigo 56 da Lei Municipal nº 13.104/2007. Encaminho o presente protocolo ao Depar-
tamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I. para, de ofício, aproveitar o crédito residual 
de 5,4082 UFIC's, em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos artigos 51 
e 55 da precitada Lei Municipal.

 Protocolo: 2014/03/10289 
 Interessado: NORMA GORAIEB 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,  DEFIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 258,1649 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 04 e 05/11, relativo relativo ao 
IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2014, emissão 01/2014 (cancelado por recálculo), 
do código 3412.64.64.0001.01001, não considerado no momento do recálculo deste 
exercício, utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 01/11 e redução da parcela 
02/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias de 2014, emissão 04/2014, lançado para o mesmo 
imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetiva-
ção do procedimento, ainda restar crédito em favor do contribuinte, fi ca autorizada a 
C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao Departamento de Receitas Imo-
biliárias para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos 
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moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/10946 
 Interessado: Osvaldo Montagner 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECI-
DO que a repetição do indébito tributário no valor de 3.668,0334 UFIC - referente aos 
recolhimentos dos lançamentos de IPTU/Taxas 2012, relativos aos imóveis identifi -
cados sob os códigos n° 3423.13.35.0090.00000 e nº 3423.13.35.0081.00000 que não 
foram compensados na unidade 3423.13.35.0082.01001, gerada após a anexação dos 
imóveis originários, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 20), publicada 
no D.O.M. de 25/06/2014, será processada pela forma de aproveitamento de crédito 
nos moldes dos artigos 55 e 56 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a 
efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca autori-
zada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo ao DRI para determinar, de ofício, 
o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 
13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/10953 
 Interessado: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 
84,0887 UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 02/05 a 05/05, relativo ao 
IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), 
do código 3443.24.36.0186.01001, não considerado no momento do recálculo deste 
exercício. Em decorrência da quitação da reemissão de 02/2013, encaminho o presente 
protocolo ao Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I. para, de ofício, aprovei-
tar o crédito de 84,0887 UFIC's em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base 
nos artigos 51 e 55 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/11024 
 Interessado: Yves de Oliveira Ribeiro 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007, com base na 
instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tribu-
tária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  não acolho  o pedido 
de reconsideração, nos moldes do Parágrafo Único do art. 83 da Lei Municipal nº 
13.104/07, tendo em vista a solicitação ocorreu após 30 dias da decisão do não conhe-
cimento do pedido formulado por meio do protocolo nº 2013/03/6267, publicado no 
D.O.M. em 24/04/2014, Edital 05/2014.

 Protocolo: 2014/03/11141 
 Interessado: JOSÉ SATELI 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal nº 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 23,2865 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 03/06, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2014, emissão 01/2014 (cancelado por recálculo), do código 
3341.41.75.0228.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício. 
Em decorrência da quitação da reemissão de 04/2014, encaminho o presente protocolo 
ao Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I. para, de ofício, aproveitar o crédito 
de 23,2865 UFIC's em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos artigos 
51 e 55 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/11346 
 Interessado: MARIA ESTÉLA CAPOVILA TANCLER 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito no valor de 95,3152 
UFIC´s, referente aos recolhimentos da(s) parcela(s) 04/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2014, emissão 01/2014 (cancelado por recálculo) do código 
3423.11.50.0304.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício, 
utilizando o valor para redução da(s) parcela(s) 07/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias 
de 2014, emissão 04/2014, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 
da precitada Lei Municipal nº 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, 
ainda restar crédito em favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. 
a encaminhar o processo ao Departamento de Receitas Imobiliárias para determinar, 
de ofício, o aproveitamento do crédito residual em lançamentos futuros do mesmo 
imóvel, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/11394 
 Interessado: YBERÊ DA PENHA PICANÇO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito no valor de 42,0405 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 04/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2014, emissão 01/2014 (cancelado por recálculo), do código 
3423.51.49.0140.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício, 
utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 07/11 e redução da(s) parcela(s) 06/11 
do IPTU/Taxas Imobiliárias de 2014, emissão 04/2014, lançado para o mesmo imó-
vel, nos moldes do artigo 56 da precitada Lei Municipal nº 13.104/2007. Caso após a 
efetivação do procedimento, ainda restar crédito em favor do contribuinte, fi ca auto-
rizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao Departamento de Recei-
tas Imobiliárias para determinar, de ofício, o aproveitamento do crédito residual em 
lançamentos futuros do mesmo imóvel, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal nº 
13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/11406 
 Interessado: MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito no valor de 125,0723 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 01/06 a 06/06 do carnê de IPTU/
Taxas Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do 
código 3421.43.95.0038.01017, não considerado no momento do recálculo, utilizan-

do o valor para quitação da(s) parcela(s) 01/06 a 06/06 do IPTU/Taxas Imobiliárias, 
emissão de Janeiro/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007. Encaminho o presente protocolo ao Departamento de 
Receitas Imobiliárias - D.R.I. para, de ofício, aproveitar o crédito residual de 4,9979 
UFIC's, em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos artigos 51 e 55 da 
precitada Lei Municipal.

 Protocolo: 2014/03/11536 
 Interessado: AURORA KIKUCO DANNO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal nº 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 22,8032 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 04/05, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2014, emissão 01/2014 (cancelado por recálculo), do código 
3453.31.01.0345.03003, não considerado no momento do recálculo deste exercício. 
Em decorrência da quitação da reemissão de 04/2014, encaminho o presente protocolo 
ao Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I. para, de ofício, aproveitar o crédito 
de 22,8032 UFIC's em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos artigos 
51 e 55 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/11540 
 Interessado: VERA LÚCIA TEIXEIRA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito no valor de 116,4416 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 01/05 a 05/05 do carnê de IPTU/
Taxas Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do 
código 3413.64.90.0001.23015, não considerado no momento do recálculo, utilizan-
do o valor para quitação da(s) parcela(s) 01/05 a 05/05 do IPTU/Taxas Imobiliárias, 
emissão de Janeiro/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007. Encaminho o presente protocolo ao Departamento de 
Receitas Imobiliárias - D.R.I. para, de ofício, aproveitar o crédito residual de 4,6691 
UFIC's, em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos artigos 51 e 55 da 
precitada Lei Municipal.

 Protocolo: 2014/03/11904 
 Interessado: ORCILIA DE SOUZA BERNARDES 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito no valor de 20,9080 
UFIC´s, referente aos recolhimentos da(s) parcela(s) 04/08, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2014, emissão 01/2014 (cancelado por recálculo) do código 
3424.43.42.0036.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício, 
utilizando o valor para redução da(s) parcela(s) 04/04 do IPTU/Taxas Imobiliárias 
de 2014, emissão 04/2014, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 
da precitada Lei Municipal nº 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, 
ainda restar crédito em favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. 
a encaminhar o processo ao Departamento de Receitas Imobiliárias para determinar, 
de ofício, o aproveitamento do crédito residual em lançamentos futuros do mesmo 
imóvel, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/14888 
 Interessado: FRANCISCO STORILLO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,  DEFIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 67,5533 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 04/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2014, emissão 01/2014 (cancelado por recálculo), do código 
3423.34.62.0183.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício, 
utilizando o valor para redução da parcela 11/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias de 2014, 
emissão 04/2014, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Mu-
nicipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito 
em favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o 
processo ao Departamento de Receitas Imobiliárias para determinar, de ofício, o apro-
veitamento em lançamentos futuros do mesmo imóvel, nos moldes do artigo 55 da Lei 
Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/15235 
 Interessado: MARIA DA GLORIA CAVALHEIRO MARIO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,  DEFIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 199,1140 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 10 e 11/11, relativo relativo ao 
IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2011, emissão 01/2011 (cancelado por recálculo), 
do código 3452.54.22.0241.00000, não considerado no momento do recálculo deste 
exercício, utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 01 a 09/10 e redução da 
parcela 10/10 do IPTU/Taxas Imobiliárias de 2011, emissão 10/2011, lançado para o 
mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a 
efetivação do procedimento, ainda restar crédito em favor do contribuinte, fi ca autori-
zada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao Departamento de Receitas 
Imobiliárias para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos 
moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/15704 
 Interessado: HIDELVANDA APARECIDA DOS REIS BARBOZA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,  DEFIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 645,2467 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 01 a 11/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do código 
3423.44.99.0042.01021, não considerado no momento do recálculo deste exercício, 
utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 01 a 11/11 do IPTU/Taxas Imobiliá-
rias de 2013, emissão 01/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 
56 da Lei Municipal 13.104/2007. Encaminho o presente protocolo  ao Departamento 
de Receitas Imobiliárias - D.R.I.  para, de ofício, aproveitar o crédito residual de 
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25,8257 UFIC's, em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos artigos 51 
e 55 da precitada Lei Municipal.

 Protocolo: 2014/03/15705 
 Interessado: HIDELVANDA APARECIDA DOS REIS BARBOZA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,  DEFIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 587,1504 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 02 a 11/11, relativo relativo ao 
IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), 
do código 3423.44.99.0042.01030, não considerado no momento do recálculo deste 
exercício, utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 01 a 10/11 e redução da 
parcela 11/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias de 2013, emissão 01/2013, lançado para o 
mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a 
efetivação do procedimento, ainda restar crédito em favor do contribuinte, fi ca autori-
zada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao Departamento de Receitas 
Imobiliárias para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos 
moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/10/39998 
 Interessado: MARIA DO CARMO MASCARO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,  DEFIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 123,1798 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) COTA ÚNICA, relativo ao IPTU/
Taxas Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do có-
digo 3431.31.57.0030.03008, não considerado no momento do recálculo deste exer-
cício, utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) COTA ÚNICA do IPTU/Taxas 
Imobiliárias de 2013, emissão 01/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes 
do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Encaminho o presente protocolo  ao De-
partamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I.  para, de ofício, aproveitar o crédito 
residual de 37,5438 UFIC's, em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos 
artigos 51 e 55 da precitada Lei Municipal.

 Protocolo: 2014/10/41403 
 Interessado: OSMAR DOS SANTOS MARQUES 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,  DEFIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 311,1539 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 01 a 11/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do código 
3414.22.58.0253.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício. 
Em decorrência do pagamento da reemissão de 01/2013, encaminho o presente proto-
colo  ao Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I.  para, de ofício, aproveitar o 
crédito de 311,1539 UFIC's em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos 
artigos 51 e 55 da Lei 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/10/52751 
 Interessado(a): Helvetia Hotelaria LTDA 
 Requerente(a): Luiz Antônio Pedrina 
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  indefiro  o pedido de 
certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 2003/10/5032, posto que, 
de acordo com distrato presente na página 329 do protocolo objeto do pedido, a pro-
curação apresentada não confere poderes ao requerente para representar a empresa 
Helvetia Hotelaria LTDA.

 EDITAL 14/2014 - NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - DCCA/SMF 
O Diretor do Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação no uso de suas 
atribuições, nos termos do inciso IV do artigo 21 da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
NOTIFICA os interessados abaixo elencados, da necessidade de juntada de cópia sim-
ples dos documentos descritos na planilha a seguir, para continuidade da análise dos 
respectivos protocolos. Para protocolar os documentos solicitados o interessado deve-
rá dirigir-se ao Porta Aberta, situado na Av. Anchieta nº 200, Centro - Térreo, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados a partir do terceiro dia da data da publicação. O não 
cumprimento desta notifi cação no prazo estipulado implicará no não conhecimento e 
posterior arquivamento do protocolo, nos moldes do § 2º do artigo 63 e incisos II e III 
do artigo 83 da mesma lei municipal.
PROTOCOLOS REQUERENTE DOCUMENTOS A APRESENTAR

2013/03/22474 SALETE DE FÁTIMA MEN-
DONÇA FERREIRA

PROCURAÇÃO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COR-
RENTE EM NOME DA REQUERENTE E CÓPIA DA 
ATA DE NOMEAÇÃO DO SINDICO 

2014/03/698 FTA DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO S.A

PROCURAÇÃO EM NOME DO PROPRIETÁRIO DO 
IMÓVEL OU CÓPIA DA ESCRITURA COMPROVAN-
DO A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. 

2014/03/6567 ARMANDO BRAZ PARA-
DELLA CÓPIA DO TERMO DE INVENTARIANTE.

2014/03/6574 RÔMULO ÂNGELO ZANCO 
FILHO

CÓPIA DE UM DOCUMENTO ONDE ASSINATURA 
CONFIRA COM A DO REQUERIMENTO.

2014/03/6585 ALESSANDRA PEDRETTI 
IDELBEL CÓPIA DO TERMO DE INVENTARIANTE.

2014/03/6738 VIVIAN CRISTINA GAR-
ROZA

CÓPIA DA ESCRITURA DO IMÓVEL Nº 
345253.57.0519.00000 OU PROCURAÇÃO DO PRO-
PRIETÁRIO DO IMÓVEL.

2014/03/12273
MARIA LUIZA MANARINI 
PAGANO BRUNO GASPA-
RETO

PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.

2014/03/15328 ASSUMPTA FALANGA 
FLORIANO

CÓPIA CPF E RG DA REQUERENTE E DO TERMO 
DE INVENTARIANTE.

2014/03/16218 VERA LÚCIA GARCIA CÓPIA DE UM DOCUMENTO ONDE ASSINATURA 
CONFIRA COM A DO REQUERIMENTO.

2014/03/17123
IMPLANTEC MATERIAIS 
MÉDICOS E HOSPITA-
LARES

CÓPIA DE UM DOCUMENTO ONDE ASSINATURA 
CONFIRA COM A DO REQUERIMENTO.

2014/03/17455 APARECIDA ISABEL 
VICENTIN COSTA CÓPIA DO TERMO DE INVENTARIANTE.

2014/03/17810 CARLOS ROBERTO MAR-
QUES SILVA CÓPIA CPF E RG DO REQUERENTE.

2014/03/18308 MARINELA APARECIDA 
PATTARO CÓPIA CPF E RG DO REQUERENTE.

2014/03/18242 GIULIANO DE SOUZA 
MOREIRA

CÓPIA DE UM DOCUMENTO ONDE ASSINATURA 
CONFIRA COM A DO REQUERIMENTO.

2014/10/40146 RICARDO MARANGONI CÓPIA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL. 

2014/10/42215 TECIDOS FIAMA LTDA PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL Nº 
3423.21.29.0239.01006.

2014/10/43781 BRENO APIO BEZERRA 
FILHO CÓPIA CPF E RG DO REQUERENTE.

2014/10/44049 PAULO LOT CÓPIA CPF E RG DO REQUERENTE E PROCURA-
ÇÃO.

2014/10/44050 PAULO LOT CÓPIA CPF E RG DO REQUERENTE E PROCURA-
ÇÃO.

 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 Diretor DCCA 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JULIO BELINE 
 Imóvel: 3421.51.30.0116.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.30.0116.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANTONIO RODRIGUES SANTIAGO FILHO 
 Imóvel: 3421.51.42.0019.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.42.0019.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: NOIR PERISSINOTO 
 Imóvel: 3421.51.50.0205.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.50.0205.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LUIZ CLAUDIO MINNITI AMOROSO 
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 Imóvel: 3421.51.50.0216.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.50.0216.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: GIACOMO MAGNO FILHO 
 Imóvel: 3421.51.50.0234.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.50.0234.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANA LICIA PINTO DAMHA 
 Imóvel: 3421.51.70.0054.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.70.0054.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ROSELI CORDEIRO DA SILVEIRA 
 Imóvel: 3421.51.70.0119.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.70.0119.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FLORIVAL PATELLI 
 Imóvel: 3421.51.70.0137.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.70.0137.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 

arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FABIO SOARES MOREIRA 
 Imóvel: 3421.51.70.0145.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.70.0145.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LAR DOS VELHINHOS DE CAMPINAS 
 Imóvel: 3421.51.90.0141.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.90.0141.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50089 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CLAYTON MORANO 
 Imóvel: 3421.51.90.0148.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 066/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.90.0148.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ARMANDO HERMENEGILDO LAUER 
 Imóvel: 3414.31.65.0255.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3414.31.65.0255.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica 
construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições 
dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 
9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da 
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Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 
a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto 
nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ALICE HERMENEGILDO LAUER 
 Imóvel: 3414.31.65.0243.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3414.31.65.0243.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2011 e 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SL - IMOVÉIS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Imóvel: 3414.31.65.0231.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3414.31.65.0231.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE HIDALGO SELINGARDI 
 Imóvel: 3414.31.65.0185.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3414.31.65.0185.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SUNG MIMI 
 Imóvel: 3414.31.76.0174.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3414.31.76.0174.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-

ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LUIZA BLAZQUEZ POLO 
 Imóvel: 3414.31.88.0316.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3414.31.88.0316.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: WILSON DI GIORGIO 
 Imóvel: 3414.31.88.0296.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3414.31.88.0296.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 6, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FERNANDO FERREIRA DA CUNHA 
 Imóvel: 3412.64.00.0001.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.00.0001.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: KAMADO UEHARA 
 Imóvel: 3412.64.00.0536.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.00.0536.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
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 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ALEXANDRE DE ALMEIDA MEIRELLES 
 Imóvel: 3412.64.00.0529.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.00.0529.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SEBASTIAO JULIANI - USF 
 Imóvel: 3412.64.31.0020.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.31.0020.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção RH 4, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE 
NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CELSO POUSA 
 Imóvel: 3412.64.31.0031.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.31.0031.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MARIA LOURDES CAMPO D O MENDON 
 Imóvel: 3412.64.33.0098.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.33.0098.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SYLVIA REGINA BRESCIANI DE MEIRELLES 
 Imóvel: 3412.64.53.0101.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.53.0101.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 

dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ALEXANDRE BARREIRA PANATTONI 
 Imóvel: 3412.64.33.0066.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.33.0066.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 7, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: HÉLIO ARMANI 
 Imóvel: 3412.64.53.0148.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.53.0148.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE HELENA CONCEIÇÃO HADAD GORAIEB 
 Imóvel: 3412.64.53.0161.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.53.0161.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 a 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SINEZIO JOSE DECHICHI 
 Imóvel: 3412.64.64.0050.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.64.0050.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE JOÃO BAPTISTA DE ASSIS JUNIOR 
 Imóvel: 3412.64.64.0100.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.64.0100.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE JOÃO BAPTISTA DE ASSIS JUNIOR 
 Imóvel: 3412.64.64.0112.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.64.0112.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JOAQUIM DE PAULA BARRETO FONSECA 
 Imóvel: 3412.64.86.0113.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.86.0113.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2011 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: HWANG SHENG YIH 
 Imóvel: 3412.64.98.0172.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.64.98.0172.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 

termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: NELSON BARTHELSON 
 Imóvel: 3421.43.09.0028.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.43.09.0028.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: NELSON BARTHELSON 
 Imóvel: 3421.43.09.0032.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.43.09.0032.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de constru-
ção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos 
artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 
18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da 
Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 
a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto 
nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FLAMINIO EDI TOMASELLO 
 Imóvel: 3421.41.21.0061.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.21.0061.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LUIZ AVESANI ARRUDA 
 Imóvel: 3421.41.21.0105.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.21.0105.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
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não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE MARILENE DE LURDES FERREIRA 
D'OTTAVIANO E OUTROS 
 Imóvel: 3421.41.21.0112.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.21.0112.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CARLOS ACCULA 
 Imóvel: 3421.41.21.0120.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.21.0120.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 6, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FLAVIO RENATO ROBATINI BIGLIA 
 Imóvel: 3421.41.21.0129.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.21.0129.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANTONIO CERONE 
 Imóvel:   3421.41.21.0167.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.21.0167.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANTONIO CERONI 
 Imóvel: 3421.41.21.0177.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.21.0177.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 

de construção NRH 6  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CAÇULA TINTAS LTDA 
 Imóvel: 3421.41.14.0334.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.14.0334.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LEDA MARIA PAIOLI PADULA 
 Imóvel: 3421.41.14.0309.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.14.0309.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção RH3 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESI-
DENCIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LEDA MARIA PAIOLI PADULA 
 Imóvel: 3421.41.14.0301.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.14.0301.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ZULMIRO JOSÉ FURLAN 
 Imóvel: 3421.41.44.0064.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.44.0064.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
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dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: HÉLIO CARDINALLI SOARES 
 Imóvel: 3421.41.35.0066.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.35.0066.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CESÁR MIGUEL MAZONI 
 Imóvel: 3421.41.44.0162.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.44.0162.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MARCELO VILLAGELIN 
 Imóvel: 3421.41.35.0038.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.35.0038.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE SEBASTIANA MARQUES DE ARAUJO SILVA 
 Imóvel: 3421.41.35.0033.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  

a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.35.0033.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FAUMO JOSE FERES 
 Imóvel: 3421.41.44.0171.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.44.0171.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SCKANDAR MUSSI 
 Imóvel: 3421.41.35.0023.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.35.0023.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SCKANDAR MUSSI 
 Imóvel: 3421.41.44.0187.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.44.0187.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ELIZABETH MILANI DE FARIA SANDOVAL 
 Imóvel: 3421.41.47.0341.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.47.0341.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH3 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
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ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CLEUSA LANDIM - USUF. 
 Imóvel: 3421.41.47.0334.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.47.0334.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: DEJAIR BENETTI 
 Imóvel: 3421.41.78.0060.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.78.0060.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SALOMÃO SERAFIM 
 Imóvel: 3421.41.69.0253.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.69.0253.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 6, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SERAPHIM CHARPEL SERAPHIM 
 Imóvel: 3421.41.69.0235.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.41.69.0235.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 

nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: HELENA JORGE M GANEM - ESPÓLIO 
 Imóvel: 3421.13.80.0119.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.13.80.0119.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LA BORGH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Imóvel: 3421.13.91.0114.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.13.91.0114.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE GENNY ORSOLINI 
 Imóvel: 3421.13.82.0285.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.13.82.0285.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 6, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE UBIRANELLE FRAGA 
 Imóvel: 3421.13.91.0140.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.13.91.0140.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH6 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MÁRIO IVAN DRUGOVICH 
 Imóvel: 3421.14.02.0112.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
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3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.02.0112.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: NANCI DURAN ALVES RIBEIRO 
 Imóvel: 3421.14.02.0123.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.02.0123.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JOSÉ RUBENS GOMES CARNEIRO 
 Imóvel: 3421.14.02.0144.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.02.0144.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ROVISON CLEBER SPROVIERI 
 Imóvel: 3421.14.02.0155.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.02.0155.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE CAETANO SPROVIERI 
 Imóvel: 3421.14.02.0166.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.02.0166.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 

contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: NHEMTALLA ANDERY 
 Imóvel: 3421.14.24.0015.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.24.0015.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE UBIRANELLE FRAGA 
 Imóvel: 3421.14.24.0037.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.24.0037.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 
 Imóvel: 3421.14.35.0001.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.35.0001.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 
 Imóvel: 3421.14.35.0020.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.35.0020.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e aretificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
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 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ARLINDO GIRARD JACOB 
 Imóvel: 3421.14.35.0082.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.35.0082.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 7  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JOSÉ ALVES PEREIRA 
 Imóvel: 3421.14.38.0480.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.38.0480.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE HOSSEIN SOLTANI BOSHROOYA 
 Imóvel: 3421.14.38.0396.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.38.0396.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: IRENE VASQUES SARTORATO 
 Imóvel: 3421.14.38.0384.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.38.0384.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CENTRO DE TERAPIA RESPIRATÓRIA S/C LIMITADA 
 Imóvel: 3421.14.58.0105.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.58.0105.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 

de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 a 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ROSANA APARECIDA MASSAE HATAYAMA PICCOLI 
 Imóvel: 3421.14.38.0372.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.38.0372.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MARIA HELENA DE BARROS SALEK 
 Imóvel: 3421.14.58.0117.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 

Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.58.0117.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: IORIDES GIMENES E OUTROS 
 Imóvel: 3421.14.58.0129.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.58.0129.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JEAN LOUIS JULLIEN 
 Imóvel: 3421.14.58.0141.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.58.0141.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
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de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CLAUDIA REGINA M LEISTER 
 Imóvel: 3421.14.38.0348.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.38.0348.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: PAULO HIDEMASA KIN JO 
 Imóvel: 3421.14.58.0153.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.58.0153.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LOURENÇO BONAVITA 
 Imóvel: 3421.14.38.0297.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.14.38.0297.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FÁBIO MELLO GONÇALVES PEREIRA 
 Imóvel: 3421.12.60.0075.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.60.0075.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ADRIANO DE OLIVEIRA 
 Imóvel: 3421.12.51.0396.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 

Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.51.0396.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção RH5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESI-
DENCIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CLÉSIO LUIS TOZZI 
 Imóvel: 3421.12.51.0372.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.51.0372.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JAIME NUNES COELHO 
 Imóvel: 3421.12.51.0360.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.51.0360.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: OPHÉLIA NISTA MENDES 
 Imóvel: 3421.12.51.0336.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.51.0336.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
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arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CLÉSIO LUIS TOZZI 
 Imóvel: 3421.12.60.0146.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.60.0146.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: APARECIDA DE L M CONSULIN - USUF 
 Imóvel: 3421.12.51.0312.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.51.0312.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LEONOR GALLANI FERNANDES 
 Imóvel: 3421.12.60.0158.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.60.0158.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: AFG INCORPORADORAE ADMINSITRADORADE IMÓVEIS 
LTDA 
 Imóvel: 3421.12.74.0528.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.74.0528.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2011 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: RICARDO MACHADO 
 Imóvel: 3421.12.83.0140.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.83.0140.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2011 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 a 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: VERA LUCIA LODI 
 Imóvel: 3421.12.83.0188.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.83.0188.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ROSA ELISA BERTON FEDERICI 
 Imóvel: 3421.12.74.0432.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.74.0432.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: VALTER DE OLIVEIRA 
 Imóvel: 3421.12.74.0408.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.74.0408.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 a 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
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arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANTONIO EDUARDO DE BARROS NEGER 
 Imóvel: 3421.12.74.0396.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.74.0396.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FERNANDO V. DE OLIVEIRA E OUTRO 
 Imóvel: 3421.12.83.0223.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.83.0223.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MIRIAM PEREIRA ANTUNES 
 Imóvel: 3421.12.83.0234.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.83.0234.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2011 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MARIA CIURCIO ROSADO 
 Imóvel: 3421.21.06.0033.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.21.06.0033.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 

passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8176 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: AÉCIO OLIVAR SANTOS 
 Imóvel: 3421.12.97.0001.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 006/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.97.0001.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 Expediente despachado pelo Sr. Diretor em 16/10/2014 

   REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - exercício 2015 
 APOSENTADOS e PENSIONISTAS   
 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS,  no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I da 
Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, bem como atendendo ao estabelecido nos 
artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  DEFERIMENTO  do pe-
dido de isenção do IPTU para APOSENTADO/PENSIONISTA -  exercício de 2015 , 
requerido para os imóveis constantes dos procedimentos administrativos adiante re-
lacionados.

PROTOCOLO CÓDIGO CARTOGRÁFICO INTERESSADO
2014/03/12436 3452.13.08.0076.01001 JULIETA DA SILVA CARVALHO
2014/03/12443 3322.62.97.0056.01001 IREDE ZADETTO FRASSON
2014/03/12444 3443.11.85.0250.01001 LEONIDAS PEDRO DE OLIVEIRA
2014/03/12447 3164.43.84.0241.01001 VALTER DE OLIVEIRA SILVA
2014/03/12472 3413.62.92.0147.04021 IRACEMA BRUGNEROTTO
2014/03/12674 3431.31.48.0001.09012 GABRIEL NOGUEIRA SERPI
2014/03/12715 3263.63.82.0273.01001 BELMIRA GASTALDELO BROCCOLO
2014/03/12716 3334.64.24.0200.01001 CARLOS ANTONIO
2014/03/12723 3414.11.87.0139.01001 LUIZA MARIN SOLDERA
2014/03/12724 3423.31.10.0002.09014 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA INÁCIO
2014/03/12727 3433.23.30.0068.01001 ORLANDO DOMINGOS
2014/03/12728 3234.11.11.0102.01001 FRANCISCA ROCHA DE JESUS
2014/03/12732 3362.53.86.0119.02008 VITALINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
2014/03/12743 3452.44.17.0343.01001 LUIZ CARLOS MENDES
2014/03/12747 3452.13.24.0078.01001 JOSÉ ALVES DA CRUZ
2014/03/12748 3433.54.93.0161.01001 ANTONIA DE JESUS PIRES SANTOS
2014/03/12755 5213.63.61.0483.01001 ANTÔNIO ILANEUDO PINHEIRO
2014/03/12767 3242.43.92.0002.03023 JOÃO BATISTA ROBERTO
2014/03/12771 3164.44.11.0314.01001 MARIA CELINA BALTAZAR
2014/03/12775 3421.14.75.0281.01001 ZORAIDE CONSTANTINO
2014/03/12915 3441.12.63.0108.01001 EDSON LUIZ DO NASCIMENTO
2014/03/12920 3164.41.86.0250.01001 JOSÉ DIONISIO MARIN
2014/03/12928 3164.13.42.0001.03015 BENEDITA LACERDA RIGON
2014/03/12940 3414.44.28.0293.01001 APPARECIDA CARREIRA MIGUEL
2014/03/12944 3422.11.91.0299.01001 MARIA ALVES MEIRELES
2014/03/12948 3434.11.11.0394.01001 APARECIDO RODRIGUES CUIM
2014/03/12951 3423.13.88.0133.01009 ELI ALVES DE ALMEIDA
2014/03/12956 3343.61.27.1343.02031 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA COELHO
2014/03/12960 3413.42.79.0143.06013 LAURINDA FERNANDES
2014/03/12972 3322.34.70.0103.01001 CLELIA RIBEIRO PINHEIRO
2014/03/13230 3412.63.34.0154.01001 MARIA DE LOURDES ELIAS DE MOURA
2014/03/13233 3433.61.65.0001.13006 ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA
2014/03/13239 3164.11.10.0260.01001 MARIA APARECIDA TRINDADE DE OLIVEIRA
2014/03/13241 3414.51.90.0046.01010 OSVALDO RODRIGUES MARQUES
2014/03/13243 3413.31.43.0211.01001 APARECIDA TEIXEIRA DE MENDONÇA
2014/03/13245 3432.33.10.0524.01001 HERMENEGILDO FERREIRA BARBOSA
2014/03/13252 3423.14.73.0001.01007 MARIA LUCIMAR ROSA
2014/03/13254 3432.31.73.0357.01016 ODETE DE OLIVEIRA
2014/03/13256 3423.11.23.0222.01045 ZENILDA LINO PEREIRA
2014/03/13262 3423.41.83.0144.01005 ACRIZIO DE OLIVEIRA
2014/03/13264 3451.23.87.0034.01001 JORGE WALTER WODEVOTZKY
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2014/03/15293 3164.41.69.0118.01001 MANOEL JOSÉ DE SOUZA
2014/03/15294 3251.42.76.0022.01001 PETRUCIA MARIA CAVALCANTE
2014/03/15296 3432.13.87.0218.01001 SIRLEY BRACIALLI FERNANDES
2014/03/15297 3423.23.61.0163.01037 ALBA MARIA DE OLIVEIRA
2014/03/15298 3412.34.14.0110.22005 MARIZA IVETE NICOLA DOS REIS
2014/03/15299 3263.12.24.0035.01001 MARCOS FERRETTI
2014/03/15301 3444.12.38.0468.01001 FATIMA MARIA PINTO
2014/03/15302 3252.61.75.0066.01001 WILLIAN EDUARDO MARQUES
2014/03/15303 3163.32.65.0007.01001 MOACY VIEIRA GOMES
2014/03/15307 3321.64.81.0052.01001 ORLANDO MODESTO
2014/03/15310 3362.42.85.0509.01001 MARIA DE MELO TORQUI
2014/03/15311 3451.54.09.0120.01001 VICENTE BATISTA DO NASCIMENTO
2014/03/15313 3421.22.41.0031.10028 MADALENA DOS SANTOS PEREIRA
2014/03/15314 3441.14.40.0155.01001 JOSE MARIA BUENO
2014/03/15315 3421.13.40.0136.01048 CARMEN FRANCISCA LASTORI
2014/03/15317 3442.43.08.0024.01001 ANTONIO CARLOS BRIGONI
2014/03/15318 3413.42.37.0001.11005 RAQUEL PAIVA DA SILVA
2014/03/15323 3343.13.29.0143.01001 MARINETE LOURENCO DA SILVA SOARES
2014/03/15327 3342.62.78.0282.01001 NEIDE MARIA DOS SANTOS
2014/03/15329 3412.34.14.0110.06001 ALICE AUGUSTA VEIGA DA SILVA
2014/03/15331 3352.24.93.0316.01001 MARIA DAS DORES PINHEIRO DE GRECCI
2014/03/15334 3261.62.24.0217.01001 FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA
2014/03/15335 3334.34.53.0149.01001 JOSE APARECIDO DA COSTA
2014/03/15342 4311.61.52.0216.01001 JOSE ALFREDO ANTONIETO
2014/03/15348 3262.42.57.0150.01001 JOSÉ MENINO DE GOES
2014/03/15350 3362.62.82.0353.01001 WALDOMIRO LUIZ DOS SANTOS
2014/03/15351 3343.42.11.0134.01001 JOSE SIRINEU DA SILVA
2014/03/15352 3352.24.86.0093.01001 ANGELA MARIA DOS SANTOS
2014/03/15354 3412.53.57.0064.01001 HELOIZA PEZZO
2014/03/15355 3413.51.22.0001.02010 SIDNEI PINHEIRO
2014/03/15356 3422.12.50.0085.01001 SERGIO LUIZ BOTTCHER
2014/03/15358 3364.24.74.0015.01001 PEDRO PEREIRA DE BARROS
2014/03/15369 3164.14.18.0128.01001 JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE
2014/03/15372 3432.24.37.0268.01001 ALCIDES ANTONIO DOS SANTOS
2014/03/15373 3411.54.92.0025.01001 VALTER RODRIGUES DA SILVA
2014/03/15375 3441.23.13.0010.01001 ARACI CORREA DA SILVA
2014/03/15376 3164.13.98.0001.04009 NEUSA DOS SANTOS LOPES
2014/03/15382 3432.44.11.0255.05033 PAULO SÉRGIO AMADIO
2014/03/15401 3412.32.11.0338.01042 CARMEN CAPOY SCRIPTORI
2014/03/15402 3432.33.18.0134.01004 ANTONIO FERREIRA FILHO
2014/03/15404 3263.54.97.0358.01001 SEBASTIAO CAETANO FIRMINO
2014/03/15407 3261.44.52.1610.03012 GERSON GONCALVES CABRAL
2014/03/15876 3443.32.21.0086.01001 LOURDES MORAES DA COSTA
2014/03/15878 3431.31.57.0010.01001 MARIA HELENA SOUSA
2014/03/15881 3413.44.96.0020.01001 ALICE JULIA VIDOTI ROSOLEM
2014/03/15883 3421.54.46.0213.01001 MARIA JUDITH DE ANDRADE VELASCO
2014/03/15884 3343.31.50.0174.01001 RAIMUNDO SEVERINO ROCHA
2014/03/15885 3441.14.56.0708.01001 MARIA LUISA FERNANDES RIZANTE
2014/03/15888 3421.22.41.0031.14018 CELINA LIMA DE PAULA
2014/03/15893 3431.31.57.0180.06010 ZILDA LOURENÇO DOS REIS
2014/03/15896 3414.34.10.0001.01010 MÁRIO PALMA FILHO
2014/03/15902 3442.51.07.0205.01001 ATAIDES MENDES DE SOUZA
2014/03/15917 3453.31.01.0345.06012 MARIA ÂNGELA LUZ RODRIGUES LEONI
2014/03/15920 3414.12.41.0149.01001 VANILDE DELA GIUSTINA
2014/03/15925 3414.51.17.0164.01001 MARIA HELENA APARICIO STACONI
2014/03/15933 3261.44.56.0048.01001 JOSÉ BENEDITO GIDARO
2014/03/15934 3362.62.24.0128.01001 NARGIBIO JOSE SIVIRINO DE ALMEIDA
2014/03/15941 3443.22.23.0664.01001 DOMINGOS DE OLIVEIRA
2014/03/15942 3441.61.64.0078.01001 SUELI APARECIDA RODRIGUES
2014/03/15946 3261.63.10.0420.01001 WALDEMIR GOZZI
2014/03/15953 3261.63.91.0006.01001 ALCIDES INACIO FERREIRA
2014/03/15954 3442.51.25.0107.01001 MARIA IRIS FERREIRA DOS SANTOS
2014/03/15957 3441.61.33.0212.01001 EDEMEA RAQUEL BRATFISCH
2014/03/15965 3423.14.57.0403.01034 SONIA APARECIDA DE LIMA TRAINA
2014/03/15967 3431.31.48.0001.02012 IVANI EDITE FURLAN
2014/03/15968 3432.23.95.0077.01001 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS
2014/03/15970 3411.52.74.0236.01001 SEIZO MEKARU
2014/03/15971 3431.53.31.0640.01001 JOSE ELIAS PEREIRA
2014/03/15972 3432.33.36.0259.01001 CRECENCIO MANSANO
2014/03/15975 3423.11.50.0203.01006 FLARIS DA GLORIA GALVÃO MONTEIRO
2014/03/15976 3431.22.93.0030.06002 EUNICE DOS SANTOS DE ALMEIDA
2014/03/15977 3423.54.24.0078.01001 JOÃO DELLA MATRICE
2014/03/15981 3441.53.95.0058.01001 CONCEIÇÃO APPARECIDA FERREIRA MARSON
2014/03/15982 3432.32.93.0491.01001 ANTONIO SEIBUM GOYA
2014/03/15984 3234.44.35.0287.01001 CLARA ELIANE LOPES
2014/03/15985 3352.32.96.0243.01001 JOSE MARIA TEIXEIRA
2014/03/15990 3263.13.03.0051.01001 CARMEN ZILDA CAPELETI DE FREITAS
2014/03/16281 3414.52.80.0330.01001 CLEUSA MARIA CAMPAGNOLI
2014/03/16282 3233.32.95.0325.01001 BENEDITO CIRILO LIBANO
2014/03/16302 3321.64.52.0092.01001 JOSÉ GUINALDO BILHA CARRETERO

2014/03/7805 3423.54.24.0378.01001 VILSON NAVA
2014/03/8631 3164.11.21.0030.01001 ALFREDO JOSÉ DE SOUZA
2014/03/8639 3254.61.86.3077.01001 VALQUIRIA APARECIDA RAMPAZO RUIZ
2014/03/8654 3423.23.24.0079.01120 ARLETE RUAS
2014/03/8655 3422.12.75.7026.01026 JONAS TOKARSKI
2014/03/8663 3414.52.84.0020.01001 DEA MAGAL FIDA COZZI
2014/03/8667 3341.44.22.0235.01001 PEDRO PEREIRA DA SILVA
2014/03/9944 3442.21.16.0242.01001 JAIDETE CARNEIRO DOS PRAZERES
2014/03/9984 3432.11.52.0138.01001 ARMANDO GIACOMELLO

 

 Campinas, 15 de outubro de 2014 
 JOSÉ L UIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA 

  
  Protocolo: 2013-11-19313 Interessado(a): ERNESTO RUPPERT FILHO 
 C.CARTOGRAFICOS 3261.44.52.0348.00000 3261.44.52.0338.00000 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
- Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO 
DOS LOTES  : LOTE 010 com 300,00 m² e LOTE 010 A com 300,00 m² QUAR-
TEIRÃO 06256 QUADRA C no SEGUINTE LOTE: LOTE 010 com 600,00 m²; 
 NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.111/01.
Obs.:tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento 
da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e 
análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquiva-
mento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO NO 
PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

 SETOR DE ITBI 
 NOTIFICAÇÃO 

  Sujeito Passivo: Mada Empreendimentos Imobiliários LTDA 
 C.N.P.J.:   10.963.433/0001-04 
 Período da Fiscalização:2010, 2011 e 2012 
 Protocolos: 2009/10/29817 e 2014/10/2659
    TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL 
Nos termos dos artigos 17 a 23 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 18 da Lei Mu-
nicipal 12.391/05, fi ca o contribuinte regularmente notifi cado do início da  AÇÃO 
FISCAL  do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos 
Reais a eles Relativos - ITBI, tendo como objeto a verifi cação do atendimento da 
condição resolutória constante no Processo nº 2009/10/29817 relativo ao pedido de 
não incidência do ITBI.
Após esta notifi cação cessa-se a espontaneidade do contribuinte em recolher o ITBI 
dos imóveis transmitidos constantes no processo supracitado, nos termos do artigo 
138 e parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Fica o contribuinte intimado a apresentar no prazo de 15 dias, cópia dos documentos 
abaixo assinalados:
1.Balanço e Demonstração do Resultado do Exercícios ( DRE ) de 2010, 2011 e 2012
2.Livros Diários referentes aos exercícios de 2010, 2011 e 2012
3.Declarações do Imposto de Renda da empresa referentes aos anos bases de 2010, 
2011 e 2012 
 Local para entrega dos documentos:  Av. Anchieta, nº 200 - 10º andar - Setor de ITBI 
- das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 CÉSAR YUKIO SAITO 

 AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO 
  

 SETOR DE ITBI 
 NOTIFICAÇÃO 

  Sujeito Passivo:  M.L. Esteves Empreendimentos e Participações LTDA. 
 C.N.P.J.:   08.639.806/0001-36 
 Período da Fiscalização: 2007, 2008, 2009 e 2010 
 Protocolos: 2014/10/26593 e 2008/10/03348 
 TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL 
Nos termos dos artigos 17 a 23 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 18 da Lei Mu-
nicipal 12.391/05, fi ca o contribuinte regularmente notifi cado do início da  AÇÃO 
FISCAL  do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos 
Reais a eles Relativos - ITBI, tendo como objeto a verifi cação do atendimento da 
condição resolutória constante no Processo nº 2008/10/3348 relativo ao pedido de não 
incidência do ITBI.
Após esta notifi cação cessa-se a espontaneidade do contribuinte em recolher o ITBI 
dos imóveis transmitidos constantes no processo supracitado, nos termos do artigo 
138 e parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Fica o contribuinte intimado a apresentar no prazo de 15 dias, cópia dos documentos 
abaixo assinalados:
1.Balanço e Demostração do Resultado do Exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010
2.Livro Diário de Exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010 
3.Declaração do Imposto de renda dos anos bases de 2007, 2008, 2009 e 2010
 Local para entrega dos documentos:  Av. Anchieta, nº 200 - 10º andar - Setor de ITBI 
- das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 CÉSAR YUKIO SAITO 

 AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
 Coordenadoria setorial de fi scalização imobiliária 

  Protocolo: 2013/03/02152
Requerente: Dejair de Marchi
Cod.Cartografico: 3431.22.70.0494.01001
Assunto: Revisão de IPTU 2013 
 Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo, tendo em 
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vista os pagamentos efetuados, declaro presumida a desistência da presente impug-
nação de lançamento relativo ao exercício de 2013, nos termos do § 2° do art.15 da 
lei 13.104/07. 

 Protocolo: 2011/03/5401
Requerente: Grupo Unicad
Cod.Cartografico: 3423.11.80.0022.01001
Assunto: Revisão de IPTU 2010 
 Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo 
as disposições do art. 66, combinado com a art. 70 da Lei n° 13.104/2007 e IN_ 
SMR 004/2012 do Sr. Secretário Municipal de Receitas, deixo de conhecer do pe-
dido de revisão do IPTU, exercício de 2010, para o imóvel identifi cado sob o n° 
3423.11.80  .0022.01001, nos termos do Artigo 83, I, da Lei 13.104/07, em face da 
intempestividade ocorrida, pois foi protocoizado fora do prazo estabelecido no Artigo 
34 combinado com o Artigo 22,III, ambos da Lei 13.104/07.
 
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 ALOÍSIO CARLOS MONTEIRO AMADEU 

 COORDENADOR - MATR.63.348-8 DRI- SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA 

 Apresentação de Documentos 
 Protocolo:  14/03/11666  - Atualização Cadastral IPTU - Interessado:  Tasmânia - Parti-
cipações e Empreendimentos Ltda.  - Código Cartográfi co: 3412.33.51.0160.01001. 
O Interessado fi ca notifi cado nos termos dos art. 13, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal 
13.104/07, IN-DRI 01/03 e Decreto Municipal 16.274/08, para apresentar no prazo 
de 15 dias, mediante protocolo junto a esta Prefeitura Municipal, na Av. Anchieta, 
200, Campinas-SP, via Porta Aberta - térreo, solicitando juntada ao protocolado acima 
para prosseguimento das solicitações, o seguinte: Croqui do imóvel, demonstrando 
a área apontada na Declaração de Atualização Cadastral (DAC) de 718,76 m², com 
as respectivas medidas, o qual DEVE SER ASSINADO pelo proprietário/procurador 
(inclusive para as áreas não aprovadas, que não constem no CCO ou Planta aprovada). 
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 HELDER HIDEAKI KOTI 

 Agente Fiscal Tributário - CSFI-DRI-SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

  
  Protocolo: 2013/10/26613 
 Interessada: Suraia Abboud Truzzi Dini  
 Assunto: Impugnação de ISSQN - Construção Civil - Guia nº. 008357/2009 
Atendendo ao disposto nos arts. 66, 69 e 70 da lei 13.104/07, e artigo 2º, I da IN nº 
003/2008-DRM/SMF, à vista do requerimento apresentado, com base nos elementos 
do presente protocolado e na manifestação fi scal,  não conheço  da impugnação refe-
rente a guia de ISS construção civil  nº.   008357/2009 , com base no artigo 83, inciso I 
da Lei 13.104/07, pelo fato de ter sido apresentada intempestivamente, ou seja, fora 
do prazo de 30 dias da notifi cação previsto no artigo 34 da Lei 13.104/07. Porém, com 
base nos artigos 145, III e 149, VIII da Lei 5.172/66 (CTN),  determino, de ofício , o 
 cancelamento  da guia de ISS construção civil  nº.   008357/2009  pois a área de piscina 
que está sendo cobrada, conforme informação da CSFI, de 02/09/2014, nunca existiu 
de fato. Deixo de recorrer de ofício por não ser hipótese prevista no artigo 74 da lei 
13.104/07 alterada pela lei 13.636/09. Considera-se notifi cada a interessada com a 
publicação desta nos termos do art. 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07.

 Protocolo: 2013/10/55890
Interessada: Andréa Santini Rego
Inscrição Municipal: 119.709-6
Assunto: Impugnação de lançamento de TFA
 Atendendo ao disposto no artigo 68 da Lei Municipal nº 13.104/07, com base na ins-
trução do setor competente e nos documentos constantes do processo, defi ro parcial-
mente a presente impugnação, retifi cando o lançamento da TFA do exercício de 2013, 
fazendo constar desse lançamento 1 (um) anúncio, com a classifi cação "Tabela I - No 
Estabelecimento - 3.1 De terceiros - Luminosos (01 a 05 m2)", 1 (um) anúncio, com a 
classifi cação "Tabela I - No Estabelecimento - 2.1 Próprios com mensagem associada 
de terceiros - Luminosos (01 a 05 m2)"; 1 (um) anúncio, com a classifi cação "Tabela 
I - No Estabelecimento - 2.1 Próprios com mensagem associada de terceiros - Lumino-
sos (5 a 20 m2)"; e 1 (um) anúncio, com a classifi cação "Tabela I - No Estabelecimento 
- 2.3 Próprios com mensagem associada de terceiros - Não luminosos, nem iluminados 
(01 a 05 m2)", passando o valor lançado de 1.227,3600 UFICs para 305,4600 UFICs, 
com base no artigo 149, VIII da Lei 5.172/66 (CTN) e nos artigos 7º e 13 da Lei Mu-
nicipal no 11.105/2001, tendo em vista a alteração cadastral ocorrida para a Inscrição 
Municipal 119.709-6 com a decisão proferida para o protocolo 2012/10/41259, publi-
cada no DOM de 13/08/2013. Ressalte-se que o cadastro da interessada já se encontra 
atualizado, de acordo com a decisão dada para Protocolo no 12/10/41259.

 Protocolo: 2014/10/31704
Interessada: Andréa Santini Rego
Inscrição Municipal: 119.709-6
Assunto: Impugnação de lançamento de TFA 
Atendendo ao disposto no artigo 68 da Lei Municipal nº 13.104/07, com base na ins-
trução do setor competente e nos documentos constantes do processo, deixo de co-
nhecer a presente impugnação, por falta de qualifi cação da interessada, uma vez que a 
requerente não anexou ao mesmo as cópias simples do seu CPF, do seu Documento de 
Identidade e do Requerimento/Declaração de Empresário (individual) da interessada, 
conforme estabelece a Instrução Normativa DRI/DRM/SMF No 001/2003. Ressalte-
-se que a impugnação da TFA do exercício de 2013 está sendo tratada por meio do 
Protocolo no 13/10/55890 e que, com a decisão publicada no DOM de 13/08/2013, 
relativa ao Protocolo no 12/10/41259, retifi cando o valor lançado da TFA do exercício 
de 2012 para o valor de 111,08 UFICs, fi cou a interessada notifi cada dessa decisão, 
nos termos dos artigos 22, III e 29, I da Lei Municipal nº 13.104/07, sendo que a mes-
ma poderia ter entrado com recurso voluntário para reformar a decisão ou ter pago o 
crédito retifi cado sem acréscimos legais, nos termos dos artigos 76 e 94 da lei citada 
anteriormente, com prazo de trinta (30) após a notifi cação.

 Protocolo: 1999/0/71432 (inicial)

Pedido de Cancelamento: Protocolo 2005/10/13997
Interessado: Luiz Carlos de Souza
Inscrição Municipal: 47.593-9
Assunto: Cancelamento do Protocolo 1999/0/71432 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, 
indefi ro o pedido, tendo em vista que já houve decisão administrativa proferida neste 
protocolado e publicada no Diário Ofi cial do Município em 31 de julho de 2009, 
autorizando a compensação do valor de 624,4140 UFIC proveniente de recolhimento 
indevido do acordo nº 21474/2003.

 Protocolo: 2000/0/47007
Interessado: Samir Rached
Assunto: Impugnação de lançamento do ISSQN - Construção Civil - Notificação 
200000955 
Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, 
indefi ro a impugnação do lançamento do ISSQN notifi cado sob nº  200000955 , tendo 
em vista que restou comprovada a ocorrência da demolição de 297 m² na Rua Joaquim 
Vilac, 165 - Vila Teixeira, sendo improcedente a alegação do Interessado.

 Protocolo: 2013/3/10721
Interessado: Almir da Costa Silva - ME
Inscrição Municipal: 241-0
Assunto: Impugnação de Lançamento da TFA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, 
não conheço o pedido por intempestivo, nos termos do artigo 83, inciso I, da Lei Mu-
nicipal 13.104/07, e mantenho o lançamento da TFA de 2011, tendo em vista que foi 
efetuado em conformidade com os anúncios cadastrados para o Interessado até 11 de 
abril de 2011 e com as disposições dos artigos 13 e 14, I, da Lei Municipal 11.105/01. 
De ofício, com fundamento no artigo 7º da Lei Municipal 11.105/01, determino a 
inclusão de novo anúncio encontrado no estabelecimento do Interessado, como segue:

TABELA ITEM ÁREA EM M² QUANTIDADE TAXA EM 
UFIC

DATA DA 
INCLUSÃO

I 1.3 01 A 05 01 27,7700 30/04/2012

 Protocolo: 2013/0317618
Interessado: Condomínio Edifícios Elos I e II
Inscrição Municipal: 106.676-5
Assunto: Compensação de ISSQN 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, 
reconheço o direito do Interessado ao crédito de 404,7251 UFIC, nos termos do artigo 
42 da Lei Municipal 13.104/07, em decorrência de recolhimentos em duplicidade na 
competência de maio de 2011.

 Protocolo: 2013/3/18425
Interessada: PLK Consultoria em Informática Ltda.
Inscrição Municipal: 178286-0
Assunto: Restituição de ISSQN 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, 
reconheço o direito da Interessada ao crédito de 53,6041 UFIC, nos termos do artigo 
42 da Lei Municipal 13.104/07, em decorrência de recolhimentos em duplicidade na 
competência de março de 2013.

 Protocolo: 2013/10/9463
Interessada: Jaca - Truck Funilaria e Pintura Ltda. ME
Inscrição Municipal: 199.750-5
Assunto: Restituição de ISSQN - Homologação 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, 
indefi ro o pedido, tendo em vista que em setembro de 2011 a Interessada estava esta-
belecida no Município de Campinas, onde era devido o imposto, vez que a atividade 
que desenvolve se enquadra no subitem 14.12 da lista de serviços, sendo o imposto 
devido no local do estabelecimento prestador. 
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 

 AFTM - Matríc. 91663-3 Coordenador Da CSFM/DRM 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPLEMENTAR 
No uso das atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 28, § 2º e 
artigos 29, inciso I, e 30 da Lei Municipal 12.392/05 a Coordenadora Setorial do Ca-
dastro Mobiliário do Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal 
de Finanças, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO na forma do artigo 29, 
inciso I e artigo 22, inciso III da Lei 13.104/07 para notifi car o contribuinte do lan-
çamento complementar referente ao ano de 2014 com base em um (1) profi ssional de 
nível superior conforme 4ª alteração contratual de 20/05/2014 averbada no cartório de 
registro de pessoas jurídicas sob número 49062 em 25/09/2014.

LANÇAMENTO COMPLEMENTAR - ISSQN OFÍCIO

CONTRI-
BUINTE

INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL EXERCÍCIO VENCI-

MENTO
NORMA-

TIVO
VALOR DO 
IMPOSTO 

(UFIC)

VALOR DO 
IMPOSTO 

(R$ )
ESCRI-
TORIO 

CONTABIL 
CAMPINAS

297-6 2014 07/11/2014
ART. 28, § 2º 
DA LEI MU-
NICIPAL Nº 
12.392/05.

400.0000 1.051,08

O montante do imposto poderá ser pago parceladamente ou em cota única com des-
conto conforme consignado nas respectivas guias de recolhimento.
O prazo para eventual impugnação dos lançamentos é de 30 (trinta) dias, contados do 
3º (terceiro) dia após a publicação do presente edital e poderá ser apresentada median-
te requerimento protocolizado no protocolo geral desta Prefeitura.   Caso o contribuinte 
não receba as Guias de Recolhimento do ISSQN Ofício, poderá obter a segunda via da 
Guia de Recolhimento de duas maneiras: nos postos de atendimento PORTA ABERTA 
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(informe-se sobre os locais e horários de atendimento pelo telefone 19-3755-6000 ou 
acesse:     www.campinas.sp.gov.br/porta-aberta    ) ou pela internet no seguinte endere-
ço:      http://iss.campinas.sp.gov.br/iss/inicio.do  
    

 SARHA CAMPOS DINIZ DOS REIS ALMEIDA 
 AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA-RESPONDENDO PELA CSCM/DRM/SMF 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 EXPEDIENTES DESPACHADOS PELA SENHORA 
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO 

  
  P  rotocolo 2009/10/26080  -  Interessado: Secretaria Municipal de Habitação  -  As-
sunto: contratação de prestação de serviços de gerenciamento da execução de 
obras de construção e infraestrutura de 185 uh dos empreendimentos Jardim 
Marisa - Fase II e Gleba B - reajuste contratual 
 DESPACHO : Acolhendo as justifi cativas da área técnica da CSPFH da CEHAP e da 
gerenciadora COHAB, responsáveis pelo gerenciamento da execução da execução das 
obras de construção de 185 uh dos empreendimentos habitacionais Jardim Marisa - 
Fase II e Gleba B, conforme fl s. 375 a 377 e, nos termos autorizados na Cláusula Sexta 
- Do Reajustamento de Preços, do Contrato 159/09 (fl s. 100/113 - volume 01),  DEFI-
RO  a solicitação de reajuste contratual da contratada, à fl s. 375, no valor total de R$ 
10.183,27 (dez mil, cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos) correspondente 
à aplicação do percentual apurado de 24,9590% sobre a base de cálculo referente à 
ultima medição, de nº 19, no valor de R$ 40.800,00.  1. Publique-se .  2.  Para ciência 
e providências da Assessoria Técnica de Gabinete para instrução aos procedimentos 
de pagamento do reajuste contratual no montante de R$ 10.183,27, na forma da nor-
ma vigente, mediante solicitação justifi cada, junto ao Comitê Gestor, da liberação da 
despesa nesse sentido.  3.  Após, remessa ao Setor Administrativo desta SEHAB para 
providências ao pagamento do referido montante apurado para o reajuste contratu-
al.  4.  Oportuno encaminhamento à SMAJ, pela sua Coordenadoria de Formalização 
de Ajustes, conhecer da disponibilidade orçamentária, da liberação da despesa pelo 
Comitê Gestor e das condições que apontam pela autorização do reajuste contratual.
 Protocolo 2009/10/26865  -  Interessado: Secretaria Municipal de Habitação  -  As-
sunto: contratação de prestação de serviços de gerenciamento da execução de 
obras de ampliação de 250 unidades habitacionais do empreendimento Jardim 
Marisa - Fase I - reajuste contratual 
 DESPACHO : Acolhendo as justifi cativas da área técnica da CSPFH da CEHAP e da 
gerenciadora COHAB, responsáveis pelo gerenciamento da execução da execução das 
obras de ampliação de 250 uh do empreendimento habitacional Jardim Marisa - Fase 
I, conforme fl s. 324 a 327 e, nos termos autorizados na Cláusula Sexta - Do Reajusta-
mento de Preços, do Contrato 65/2010 (fl s. 91/102 - volume 01),  DEFIRO  a solicita-
ção de reajuste contratual da contratada, à fl s. 324, no valor total de R$ 3.530,72 (três 
mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois centavos) correspondente à aplicação do 
percentual apurado de: a) 10,5955 % aplicado sobre a base de cálculo referente à me-
dição de nº 10, no valor de R$ 1.534,09 e, correspondendo ao montante de R$ 162,54 
e b) 23,0030 %, aplicado sobre a base de cálculo referente à soma das medições de 
nº 11 à ultima, de nº 14, no valor de R$ 14.642,35, correspondendo ao montante de 
R$ 3.368,18.  
 

REF.: BASE DE CÁLCULO INDICE DE REAJUSTE VALOR DO REAJUSTE
MEDIÇÃO 10 R$ 1.534,09 0,105955 R$ 162,54
MEDIÇÃO 11 R$ 1.415,21 0,230030 R$ 325,54
MEDIÇÃO 12 R$ 1.415,21 0,230030 R$ 325,54
MEDIÇÃO 13 R$ 1.886,93 0,230030 R$ 434,05
MEDIÇÃO 14 R$ 9.925,00 0,230030 R$ 2.283,05

TOTAL R$ 3.530,72

 1. Publique-se .  2.  Para ciência e providências da Assessoria Técnica de Gabinete 
para instrução aos procedimentos de pagamento do reajuste contratual no montante 
de R$ 3.530,72, na forma da norma vigente, mediante solicitação justifi cada, junto 
ao Comitê Gestor, da liberação da despesa nesse sentido.  3.  Após, remessa ao Setor 
Administrativo desta SEHAB para providências ao pagamento do referido montante 
apurado para o reajuste contratual.  4.  Oportuno encaminhamento à SMAJ, pela sua 
Coordenadoria de Formalização de Ajustes, conhecer da disponibilidade orçamentá-
ria, da liberação da despesa pelo Comitê Gestor e da inscrição do reajuste no SIM e 
das demais condições que apontam pela autorização do reajuste contratual.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 ARQ. ANA MARIA M. AMOROSO 

 Secretária Municipal De Habitação E Diretora-presidente Da COHAB 

 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA 

 COMPARECIMENTO 
  

 Protocolo nº 14/10/50825
Interessado: CPA - DPIA
Compareça o interessado no 14º andar, nas dependências da SMPD, para ciência do 
despacho nos autos supra. No silêncio, arquive-se.

Luiz Gustavo Merlo
Diretor do Departamento de Projetos de Inclusão e Acessibilidade - SMPD
 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA N° 83182/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE TEREZINHA DE FATIMA BIDUTTI 
MUSSATO, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora TEREZINHA DE FATIMA BIDUTTI MUSSATO, matrícula nº 
56550-4, R.G Nº 17.087.546-5, CPF Nº 063.407.198-05, PASEP Nº 1.207.755.721-
6, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no 
cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Grupo C, Nível 3, Grau E, de acordo com 
os elementos constantes do protocolado nº 95/00/35366 e com base na jornada de 36 
horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.

Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014
 

  

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua pro-
gramação de cursos para o fi nal de Outubro de 2014. Endereço: Avenida 

Aquidabã, nº 505 - Bairro: Bosque 
   CICLO AMPLIANDO HORIZONTES:  
"   A importância da comunicação e cooperação no sucesso profi ssional e pessoal"   
  PALESTRANTE: Dra. Susan Andrews  
Psicóloga e antropóloga pela Universidade de Harvard (EUA) e Doutora em Psicolo-
gia Transpessoal pela Universidade de Greenwich (EUA). Tem ministrado palestras 
e treinamentos sobre Saúde, Psicologia, R.H., Ecologia, Desenvolvimento Pessoal e 
Educação. Autora de mais de 12 livros sobre temas como Educação, Psicologia, Saú-
de, Yoga, Nutrição e Ecologia, incluindo o  Stress a Seu Favor  e  Ciência da Felicidade.  
 Data : 29 de outubro (quarta-feira)
 Horário : 09h às 11h
 Carga Horária : 02 h 
 Vagas : 300
  Conteúdo Programático  : A atual epidemia de stress: causas e consequências / O 
"stress cibernético": a síndrome da fadiga de informação / Como o stress reduz nosso 
desempenho / Fisiologia da resposta do stress / Efeito no sistema endócrino e no cére-
bro: perda de memória e difi culdade de tomar decisões / 
A "Personalidade Tipo A": menos efi ciente e predisposta a doenças / A importância da 
comunicação e da cooperação no sucesso profi ssional e pessoal - "Inteligência Emo-
cional" / Pesquisas científi cas sobre o efeito da empatia e dos laços afetivos na saúde: 
a relação entre a afetividade e os sistemas imunológico e cardíaco. 
 Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas  - Acesso pela Avenida Enge-
nheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta
  
CURSOS EGDS:  

1 -   INSTRUÇÃO A EDUCADORES: ORIENTAÇÃO SEXUAL INFANTIL  
 Data : 23 de outubro
 Horário : 13h30 às 16h30 (quinta-feira)  
Carga Horária : 3 horas (01 encontro)
 Vagas : 25
 Conteúdo Programático : Fases do Desenvolvimento Infantil / sexualidade e curiosi-
dade, como identifi car as demandas, quando chamar os pais, como orientá-los e como 
lidar com estas situações / Conceitos relacionados ao desenvolvimento infantil / For-
mas de abordagem e orientação junto aos mesmos.
 Instrutor : Bárbara Dalcanale Meneses

2 -  ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 Data : 24 de outubro
 Horário :8h30 às 16h30 (sexta-feira)
 Carga Horária : 6h30 (01 encontro)
 Vagas : 30
 Conteúdo Programático : Legislação federal e normas e procedimentos ofi ciais para 
eliminação de documentos públicos / Noções para elaboração de Tabela de Temporali-
dade de Documentos / Serão abordadas a Lei Federal 8.159/91, os decretos municipais 
nº 15.425/06, nº 15.874/07, nº 16.122/08, nº 16.993/10 e nº 17.027/10 e a Ordem de 
Serviço 627/07
 Instrutor : Antonio Carlos Galdino

3 -  TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL 
 Data: 07 de novembro (data alterada em função do ponto facultativo) 
 Horário : 8h30 às 11h30 (sexta-feira)
 Carga Horária : 03h (01 encontro)
 Vagas:  30
 Conteúdo Programático: Orientar e capacitar os servidores municipais em relação 
à Lei Federal nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação e a sua 
regulamentação no Poder Executivo Municipal de Campinas, advinda com o Decreto 
Municipal nº 17.630/2012. 
 Instrutores:  Éder Cláudio Foga e Igor Nogueira Camargo

 IMPORTANTE - Local dos Cursos 
 Os cursos acontecem na sede da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servi-
dor, exceto aqueles em que há indicação de local externo. 

 INSCREVA-SE ATRAVÉS: 
 Página na internet:  cursosegds.campinas.sp.gov.br

 Endereço eletrônico: 
rh.treinamento@campinas.sp.gov.br
 
Telefones 
(19) 3236-9561
(19) 3236-6982
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 
  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR SECRETÁRIO 
  

  PORTARIA N.º 83276/2014 
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
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lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 14/10/40730, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/11//2014, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora FABIOLA SIMOES DE BRITO LOPES, matrícula nº 25667-6, de 36 horas 
semanais para 30 horas semanais.
 PORTARIA N.º 83277/2014 

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 14/10/26490, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/11//2014, a alteração de jornada de trabalho solicitada pelo 
servidor CARLOS EDUARDO CANTUSIO ABRAHAO, matrícula nº 7.102-1, de 36 
horas semanais para 24 horas semanais.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO 
  

 DESPACHO DO SECRETÁRIO
O Secretário Municipal de Recursos Humanos, no uso das atribuições do seu cargo, 
decide tornar
sem efeito a publicação realizada no Diário Ofi cial do Município de Campinas do dia 
17 de outubro
de 2014, referente ao protocolo sob o nº 13/10/20.051, que trata sobre a autorização 
do aditamento
contratual celebrado entre a Municipalidade e a empresa DP Vida Clínica Médica 
LTDA.
 

 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 
 Secretário Municipal de Recursos Humanos 

  

 PROTOCOLADO N.º 13/10/20.051 
  

 Interessada: Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Assunto: Aditamento Contratual.
Despacho:
À vista dos pareceres de fl  s. 339 a 344, 345 a 350 e 351 do protocolo sob o nº 
13/10/20.051 da
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos 
legais,
AUTORIZO:
O pedido de reajuste do contrato celebrado entre a Municipalidade e a empresa DP 
Vida Clínica
Médica LTDA, no percentual de 6,38% apartir de 21/06/2014, conforme cláusula 6ª 
do contrato sob
o nº 110/2013;
Da mesma forma, fi ca autorizada a despesa decorrente, no valor global de R$ 
29.284,25 (vinte nove
mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos);
Publique-se. Após, ao DAJ/CSFA para a formalização do Apostilamento e demais 
providências.
 

 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 
 Secretário Municipal de Recursos 

 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Protocolo: 2014/10/50966- Requerente: Maria Helena dos Santos Santana 

 Após análise efetuada  AUTORIZO  a cópia de inteiro teor do protocolo 2004/10/26017, 
tendo o requerente 30 (trinta) dias a partir de 24/10/2014 para retirada da mesma, con-
forme artigo 11 do Decreto nº 18.050 de 01 de Agosto de 2013.
Após a publicação, encaminhe-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabine-
te do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 AGNALDO RIBEIRO DE QUEIROZ 

 Diretor Do Departamento De Gestão Do Trabalho E Educação Na Saúde 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTOS comunica: 

 
  
 PROTOCOLO: 14/07/04172 PAS 
INTERESSADO: SORVETERIA E DOUGUERIA GOURLART MONTEIRO LTDA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO COM CONDICIONANTES
  
 PROTOCOLO: 14/60/02710 PN 
INTERESSADO: CARVALHO & SILVEIRA LTDA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INS-
TALAÇÕES E ATIVIDADES E POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS 
ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 14/07/04164 PAS 
INTERESSADO: SKS ALIMENTOS LTDA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 14/07/02912 PAS 
INTERESSADO: J.P. ESCOBAR SORVETERIA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INS-
TALAÇÕES E ATIVIDADES 

 PROTOCOLO: 14/07/04731 PAS 
INTERESSADO: NILTON HIRANO BAR E TEMAKERIA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INS-
TALAÇÕES E ATIVIDADES E POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS 
ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 14/07/03422 PAS 

INTERESSADO: WAL-MART BRASIL LTDA
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL PARA ROMILDO DE ANDRADE BARROS 
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 14/07/04124 PAS 
INTERESSADO: FUNDAÇÃO EUFRATEN
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA PARA EVENTOS TRANSITÓRIOS
PARA CONTINUIDADE DA AVALIAÇÃO DO PROTOCOLADO Nº 14/07/04124, DE 09/10/2014, E CONSI-
DERANDO O ITEM 6.1 DO ANEXO II DO DECRETO MUNICIPAL 15.038/2004, SOLICITO QUE SEJAM 
APRESENTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
- CONTRATO EFETUADO COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E 
PASTÉIS COM A DEVIDA CORREÇÃO;
- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE SALGA-
DOS E PASTÉIS;
- DOCUMENTO ESCRITO DESCREVENDO COMO SERÁ REALIZADO O PROCESSO DE MANIPULA-
ÇÃO DOS ALIMENTOS;
- DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DA BARRACA, INCLUSIVE O TIPO DE MATERIAL USADO;
- INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APOIO UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO E FI-
NALIZAÇÃO DOS SALGADOS E PASTÉIS (GELADEIRA, FRITADEIRA, ETC);
- INFORMAÇÕES SOBRE PONTO DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA. 
 
PROTOCOLO: 11/40/03263 PL 
INTERESSADO: SERFRIOS - COMÉRCIO DE FRIOS E LATÍCINIOS LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
INDEFERIDO
 
PROTOCOLO: 14/07/02824 PAS 
INTERESSADO: ANA LUCILA MOREIRA ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 13/07/03206 PAS 
INTERESSADO: GUSTAVO ZANDAVALLI DEBONE - EPP
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/02660 PAS 
INTERESSADO: NILREM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
DEFERIDO
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 MARIA HELENA C. R. PASSOS 

 Coordenadora VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS E 

TERAPIAS ESPECIALIZADAS - SEDITE comunica: 
  
PROTOCOLO: 14/07/03775 PAS 
INTERESSADO: CAEC - CENTRO DE ANÁLISES ESPECIALIZADAS DE CAMPINAS LTDA - EPP
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO 
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 CECILIA COPI 

 COORDENADORA SEDITE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNI-

CA: 
 PROTOCOLO: 2014/07/00943 PAS
INTERESSADO: A HOMEOPÁTICA CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03594 PAS
INTERESSADO: ROBER TUFI HETEM
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/02020 PAS
INTERESSADO: ETHEL MARIA FERREIRA PENNA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/40/01824 PL
INTERESSADO: MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/01866 PL
INTERESSADO: ROBSON WILLIAM DA SILVA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/04922 PAS
INTERESSADO: FLEURY S/A 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03596 PAS
INTERESSADO: CLÍNICA DR. MILTON BRICOLA FILHO S/S LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/03524 PAS
INTERESSADO: CLÍNICA CIRCOLO S/C LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/02044 PAS
INTERESSADO: ATACADO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS AYMORÉ LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/01974 PAS
INTERESSADO: LABGRAF CLÍNICA MÉDICA CARDIOLÓGICA S/S LTDA 
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/01975 PAS
INTERESSADO: HOSPITAL VERA CRUZ S/A
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/01656 PAS
INTERESSADO: CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLO-
GIA S/C LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 



27Campinas, quarta-feira, 22 de outubro de 2014 Diário Ofi cial do Município de Campinas

PROTOCOLO: 2014/07/03000 PAS
INTERESSADO: CLÍNICA GERAL MATERNO INFANTIL SANTA CLARA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/02006 PAS
INTERESSADO: LEANDRO DEHE SEGANTIN
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/50/00304 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: CADASTRO DO SISTEMA / SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMA-
NO
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 2013/70/01125 PS
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: CADASTRO DO SISTEMA / SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMA-
NO
INDEFERIDO 

PROTOCOLO: 2012/70/03173 PS
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: CADASTRO DO SISTEMA / SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMA-
NO
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 2013/70/01126 PS
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: PLANO DE AMOSTRAGEM
INDEFERIDO VISTO QUE O USO DA SAC NÃO PODE SER AUTORIZADO

PROTOCOLO: 2014/50/01746 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2014/50/01745 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2014/70/02565 PS
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2014/50/01429 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2012/50/01731 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2012/50/01732 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2012/50/01733 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2012/6002453 PN
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2013/50/01243 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2013/70/01964 PS
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2013/70/02650 PS
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2013/70/03761 PS
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2013/70/04136 PS
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2014/50/00118 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2014/50/00312 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2014/50/00546 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2014/50/00859 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2014/50/01044 PSO
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2014/70/01960 PS
INTERESSADO: LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. A SAC NÃO POSSUI REGULARIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO: 2014/40/01927 PL
INTERESSADO: CONDOMÍNIO SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/40/01915 PL
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/70/02551 PS
INTERESSADO: FAZENDA TOZAN DO BRASIL LTDA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/40/01805 PL
INTERESSADO: PIZZARIA E CHURRASCARIA BOSQUE LTDA - EPP
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/50/01737 PSO
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA SERRA DAS CABRAS
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/50/01739 PSO
INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SÃO PAULO
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/60/02477 PN
INTERESSADO: PECUÁRIA ANHUMAS LTDA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/70/02557 P S
INTERESSADO: INDÚSTRIA AGRÍCOLA TOZAN LTDA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/50/01744 PSO
INTERESSADO: SOCIEDADE COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/50/01683 PSO
INTERESSADO: RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/40/02227 PL
INTERESSADO: CONDOMÍNIO SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/07/03896 PAS
INTERESSADO: HOTEL POUSADA JAGUARIÚNA LTDA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/30/01353 PNO
INTERESSADO: PERALTA - PAULISTÃO SUPERMERCADOS LOJA 17
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/40/02258 PL
INTERESSADO: AMPHENOL-TFC DO BRASIL LTDA
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/60/02478 PN
INTERESSADO: GRUPO ANHUMAS
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO  NÃO  ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/40/01750 PL
INTERESSADO: ASSOC. BRAS. DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO  NÃO  ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES



28 Campinas, quarta-feira, 22 de outubro de 2014Diário Ofi cial do Município de Campinas

PROTOCOLO: 2014/40/02017 PL
INTERESSADO: CONDOMÍNIO BOUGAINVILLE - FASE I
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO  NÃO  ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/40/02304 PL
INTERESSADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PETER’S
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO  NÃO  ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/40/02032 PL
INTERESSADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PETER’S
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO  NÃO  ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES

PROTOCOLO: 2014/50/01767 PSO
INTERESSADO: SOC. IRMÃOS CONGREGAÇÃO SANTA CRUZ COLÉGIO NOTRE DAME CAMPINAS
ASSUNTO: RELATÓRIO REFERENTE AO CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PROVENIENTE DE SO-
LUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
CIENTE. O RELATÓRIO  NÃO  ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES
 

 ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES 
 COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM 16 DE OUTUBRO DE 2014 

 Protocolado n° 2012/10/16.040 PG Interessada: Secretaria Municipal de 
Saúde 

 Despacho:
À vista das informações existentes neste processo e dos pareceres da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos às fl s. 1.474 a 1.480/verso, 1.481 a 1.491 e 1.492, que indicam a 
inexistência de impedimentos legais, AUTORIZO: 
1 - A prorrogação do Termo de Convênio celebrado entre o Município de Campinas 
e a Maternidade de Campinas (Termo de Convênio nº 66/2012 e Aditamentos poste-
riores), que tem por objeto a manutenção do Programa de Parceria na Assistência à 
Saúde na área “materno infantil”, oferecido à população, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 19/10/2014, com incremento 
de recursos fi nanceiros a partir de janeiro de 2015 referente à Assistência Hospitalar 
(Plano de Trabalho I) na forma indicada e consoante o Plano de Trabalho acostado às 
fl s. 1.388 e 1.405;
2 - A despesa correspondente no valor total de até R$ 31.690.373,68 (Trinta e um 
milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e oito 
centavos);
3 - Publique-se;
4 - Posteriormente, à CSFA/DAJ para ciência e adoção das providências de formaliza-
ção contratual, conforme a minuta rubricada e acostada às fl s. 1.454 a 1.458, ocasião 
em que deverão estar observadas todas as recomendações, realizadas as correções e 
adotadas as providências indicadas pelo DAJ;
5 - Finalmente, devolva-se o processo a esta Secretaria, para ciência e acompanha-
mento. 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 DR.CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 Secretário Municipal De Saúde 

 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 REF. PROTOCOLADO: 2014/215/285 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

 O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, 
conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008,  Intima V.S.ª Dr. Luís Ricardo Ber-
nardes dos Santos OAB 175.761 com escritório em Av. Francisco Glicério - sala 
74, 297, Centro - Campinas/SP - CEP 13.026-501  a tomar ciência da decisão de 
fl s. 30 no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao 
protocolado em epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na 
Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, no horário 
compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN, onde 
consta como processado(a) o(a) servidor(a) matrícula 28.010-0, lotado(a) na  Guarda 
Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos 
de Segurança nos autos do Processo Administrativo 41/2014 CGMC, instaurado 
pela Portaria nº 63/2014 SMCASP .

 A r. decisão deverá ser comunicada por V.Sa. o(a) sindicado(a).  
 Campinas, 16 de outubro de 2014 

 ROBERTO RODRIGUES SOUZA JUNIOR 
 Corregedor da Guarda Municipal de Campinas 

  

 REF. PROTOCOLADO: 2013/215/858 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

 O Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Mu-
nicipal de Campinas, designada pela Portaria nº 007/2012 do Secretário Municipal 
de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 24 da 
lei 13.351/2008,  Intima V.S.ª Dra. Patrícia Laurindo Gervais OAB 197.897 com 
escritório em Rua José Teodoro de Lima, 49, Cambuí - Campinas/SP - CEP 
13.015-150  a comparecer à audiência de Instrução a ser realizada no  dia 06/11/2014 
com início às 14h:30m  na sede da referida Comissão situada na Corregedoria da 
Guarda Municipal localizado na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na ci-
dade de Campinas/SP, para acompanhar o depoimento das testemunhas arroladas pela 
Comissão Processante e pela Defesa onde fi gura como processado(a) o(a)servidor(a) 
matrícula 27.915-3,lotado (a) na  Guarda Municipal de Campinas da Secretaria 
Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública nos autos do Pro-
cesso Administrativo nº 234/2013 CGMC instaurada pela Portaria nº 325/2013 
SMCASP. 
 
Obs.: Deverá V.Sa. providenciar o comparecimento do sindicado no ato acima.  
 

 Campinas, 14 de outubro de 2014 
 MARCIO DAVI GOMES 

 PRESIDENTE COMISSÃO PROCESSANTE 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 Protocolo: 2003/70/4623
Interessado: Cofi t/Gabriela C.S. Zumstein
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº 31011, 33053 
e 33054/2003.
 

 Campinas, 13 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município, abaixo relacionados, para cientifi cá-los da obrigação constituida na Lei 
11.455/02, estabelecendo que devam executar a construção de muro ou cercá-lo com 
tela de arame galvanizado, com no mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centime-
tros) de altura, inexistindo construção a testada do lote deverá conter 0,40 (quarenta 
centimetros) de muro e 1,10m (um metro e dez centimetros) de altura a complementar 
com tela de arame galvanizado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta publi-
cação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a 
adoção da medidas previstas no citado diploma legal.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“AINOAN DA 
SILVA VILAR 

GOMES”
3441.53.78.0716.01001 24859 “JARDIM DAS 

OLIVEIRAS” 33 2014/156/1341

“JOSE 
BENEDITO 
VILLANI”

3443.53.25.0222.00000 24703
“PARQUE 

JAMBEIRO 2ª 
PARTE”

20 2013/156/511

 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituida na Lei 09/03, estabelecendo que devam executar a limpeza do 
passeio, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da 
presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas 
nos citados diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“FOUR KINGS 
- PARTICI-
PACOES E 

ADMINISTRA-
CAO DE BENS 

PROPRIOS 
LTDA”

3263.51.51.0037.01001 24300
“CONDOMI-

NIO FAZENDA 
TAQUARAL”

2-MOD 2014/156/3941

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente 
aos terrenos localizados neste município, para notifi cá-los da obrigação constituida na 
Lei nº 11.455/02, estabelecendo que devam executar a limpeza dos terrenos e mantê-
-los limpos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não atendimento 
da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previs-
tas no citado diploma legal.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“AINOAN DA 
SILVA VILAR 

GOMES”
3441.53.78.0716.01001 24857 “JARDIM DAS 

OLIVEIRAS” 33 2014/156/1341

“BENEDICTO 
ALCEU MARI-

NELLI”
3263.64.38.0702.00000 24716 “VL NOGUEI-

RA” 18 2013/156/4655

“ESPOLIO DE 
WLADIMIR 

PREGNOLAT-
TO”

3441.32.89.0477.00000 24466 “JARDIM SAO 
FERNANDO” 3 2013/156/2232

“FOUR KINGS 
- PARTICI-
PACOES E 

ADMINISTRA-
CAO DE BENS 

PROPRIOS 
LTDA”

3263.51.51.0037.01001 24299
“CONDOMI-

NIO FAZENDA 
TAQUARAL”

2-MOD 2014/156/3941

“FRANCISCO 
DE ASSIS 
SIQUEIRA 
PALHARES 

FILHO”

3352.31.13.0585.01001 24852
“CONJUNTO 

RESIDENCIAL 
PARQUE SAO 

BENTO”
14 2013/156/3453

“JOSE 
BENEDITO 
VILLANI”

3443.53.25.0222.00000 24701
“PARQUE 

JAMBEIRO 2ª 
PARTE”

20 2013/156/511
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“MAIRA 
STERQUE 

VICENTIN”
3261.42.74.0316.01001 24656

“PARQUE RU-
RAL FAZEN-
DA SANTA 
CANDIDA”

29 2014/156/3378

 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DO 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente edital para notifi cá-los da 
obrigação constituida na Lei Complementar nº 09/03, estabelecendo que devam exe-
cutar a pavimentação do passeio no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. 
O não atendimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção 
das medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“AINOAN DA 
SILVA VILAR 

GOMES”
3441.53.78.0716.01001 24858 “JARDIM DAS 

OLIVEIRAS” 33 2014/156/1341

“EUGENIO 
SERGIO 

FRANCES-
CHINI”

3223.61.02.0075.00000 24284
“BOSQUE 

DAS PALMEI-
RAS”

21 2014/156/3939

“JOAO PEDRO 
BENNE-
MANN”

3424.22.21.0324.01001 22376 “DAS PALMEI-
RAS” 20 2014/156/1459

“JOSE 
BENEDITO 
VILLANI”

3443.53.25.0222.00000 24702
“PARQUE 

JAMBEIRO 2ª 
PARTE”

20 2013/156/511

“VALDERES 
APARECIDA 

RINALDI”
3232.52.88.0114.01001 23872

“CIDADE UNI-
VERSITARIA 

CAMPINEIRA”
3-B 2014/156/855

 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DE PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município, abaixo relacionados, conforme obrigação constituida na Lei Complemen-
tar 09/03, estabelecendo que devam executar o reparo do passeio no prazo de 30 (trin-
ta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ense-
jará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“HIROTAKA 
MORI” 3412.54.53.0497.01001 24629

“VILA 
ANDRADE 

NEVES”
29 2014/156/1139

 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO DESOBSTRUÇÃO DE 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores dos imóveis neste município não atenderam 
as notifi cações para desobstrução e ou limpeza e ou remoção de entulho do passeio, 
conforme abaixo relacionados, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme a Lei Complementar 09/03. É facultado aos pro-
prietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar da presente data sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa 
e posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO 
DE OSCAR 

PEREIRA DE 
SOUZA”

3164.11.04.0001.01001 11064
“CONJUNTO 

RESIDEN-
CIAL PADRE 
ANCHIETA”

4 2014/156/1159

 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE 
TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução da limpeza dos terrenos abaixo relaciona-
dos nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de 
Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a 
interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da pre-
sente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO 
DE SIDNEY 
CARLOS DE 

PAULA”
3444.12.23.0209.00000 10595

“JARDIM 
BOM SUCES-

SO”
1 2014/156/3404

“FRANCISCO 
PAULO CA-
VALCANTE”

3414.64.36.0306.01001 10733 “VILA INDUS-
TRIAL” 1 2013/156/2966

 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município não 
atenderam as notifi cações para execução de limpeza nos terrenos abaixo relacionados 
dentro dos prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de Infração e 
Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultado aos proprietários a interposição 
de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente publica-
ção sob pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“CARLOS 
HENRIQUE 
MOURA DE 
OLIVEIRA”

3432.44.11.0163.00000 10724 “JARDIM DO 
LAGO” 2-SUB 2013/156/496

“CIA COPALE 
DE ADMI-

NISTRACAO 
COMERCIO E 
INDUSTRIA”

3232.52.56.0240.00000 11314
“CIDADE UNI-
VERSITARIA 

CAMPINEIRA”
9 2013/156/4426

“JARBA 
BARBOSA 
DUARTE”

3444.42.36.0683.01001 10967 “VILA FOR-
MOSA” 43 2014/156/3393

 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA PAVIMENTAR 
O PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para pavimentação do passeio nos terrenos abaixo relacio-
nados, nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultada aos pro-
prietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa 
e posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JARBA 
BARBOSA 
DUARTE”

3444.42.36.0683.01001 10968 “VILA FOR-
MOSA” 43 2014/156/3393

 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DE 
MURO/ALAMBRADO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos neste município não atenderam as 
notifi cações para reparo do muro ou alambrado, nos respectivos prazos legais, vem 
pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 
11.455/02. É facultado aos proprietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo 
máximo de 08 (oito) dias a contar da presente data sob pena do lançamento do valor 
não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“CARLOS 
HENRIQUE 
MOURA DE 
OLIVEIRA”

3432.44.11.0163.00000 11196 “JARDIM DO 
LAGO” 2-SUB 2013/156/496

 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DO 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores dos terrenos abaixo relacionados e localizados 
neste município, não atenderam as notifi cações para reparo do passeio nos respectivos 
prazos legais, vem por meio deste Edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa 
lavrados conforme Lei Complementar 09/2003. É facultado aos proprietários a inter-
posição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO 
DE OSCAR 

PEREIRA DE 
SOUZA”

3164.11.04.0001.01001 11063
“CONJUNTO 

RESIDEN-
CIAL PADRE 
ANCHIETA”

4 2014/156/1159

“JOSE FRAN-
CISCO” 3412.63.30.0160.01001 11256 “JARDIM 

CHAPADAO” 15 2013/156/2629
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº   2014/10/  35.872  Interessado:   Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos   Referente:   Pregão Eletrônico nº   257  /2014   Objeto:   Aquisição de 
  equipamentos de ginástica ao ar livre 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e nos termos 
do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO , a despesa no valor total de  R$ 
  226.814,00  (duzentos e vinte e seis mil oitocentos e quatorze reais) a favor das empre-
sas abaixo relacionadas:
 -   Maria de Fatima Guizi - EPP  ,  no valor de R$ 136.066,00 (cento e trinta e seis mil, 
sessenta e seis reais) para aquisição referentes aos itens 01, 02, 03, 04, 06 e 09;
-  Brasfitness   Comércio de Artigos Esportivos Ltda - ME  ,  no valor de R$ 60.168,00 
(sessenta mil e cento e sessenta e oito reais) para aquisição referentes aos itens 05, 
07 e 10;
 -  Tr  y  anon Industri  a e   Comércio   de Equipamentos e Materiais Esportivos Ltda - 
EPP  ,   no valor de R$ 30.580,00 (trinta mil, quinhentos e oitenta reais) para aquisição 
referentes aos itens 08 e 11          .
          Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração 
para demais providências, conforme homologação.          
           

 ERNESTO DIMAS PAULLELA 
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
  

 Fica o proprietário abaixo relacionado, autuado por persistir na infração de não ca-
nalizar e direcionar o escoamento das águas pluviais, por meio de canaleta aberta 
impermeabilizadas ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas 
pluviais, de modo a não causar danos às propriedades vizinhas, para no prazo de 10 
(dez) dias interpor defesa por escrito a contar da data da publicação, conforme Lei nº 
11468/03, art. 5º:

Protocolo: 2003/70/05210 - Proprietário: Elaine Machado Vieira - Av. Diogo Alvares 
- lote 024 - quadra HH - quarteirão 031707503 - do loteamento Parque São Quirino.

Protocolo: 2014/10/11619 - Proprietario: Cia. Copale de administração Comercio e 
Industria - Av. San Conrado - lote 025 - quadra H2 - quarteirão 11214 - do loteamento 
Caminhos de San Conrado. 

 Campinas, 20 de outubro de 2014 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 Protocolo: 2007/70/2451
Interessado: Cofi t/Valeria de Souza Refosco
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº 57750 e 
59575/2007.

Protocolo: 2007/70/2390
Interessado: Cofi t/Satiko Nisieimon Tengan
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº 56357 e 
59141/2007.

Protocolo: 2014/70/3045
Interessado: Sidinei Oliveira da Silva
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nº 1537 e 
1538/2001.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA 

 COMUNICADO AOS USUÁRIOS DO CENTRO PÚBLICO 
DE APOIO AO TRABALHADOR - CPAT 

  
 Informamos que a unidade central do Centro Público de Apoio ao Trabalhador - CPAT 
irá interromper suas atividades nos dias 23/10/14 (quinta-feira) e 24/10/14 (sexta-fei-
ra). A medida será necessária para atualização do sistema de atendimento e adequação 
do espaço físico.
Nestes dias, os trabalhadores podem procurar as demais unidades do CPAT, localiza-
das no Jardim Ouro Verde (Rua Armando Frederico Renganeschi, 61 - Piso Superior 
- Box 12) e no Jardim Campo Grande (Rua Um, 1343, Jardim Santa Clara).
O atendimento à população no CPAT Centro será restabelecido no dia 27/10/2014 
(segunda-feira).
 

 Campinas, 20 de outubro de 2014 
 JAIRSON VALÉRIO DOS ANJOS 
 Secretário Municipal De Trabalho E Renda 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  FICA EMBARGADA A OBRA (AUTO 2405), SITO À RUA RAFAEL SAMPAIO Nº 200, VILA ROSSI.
 PROT.13/11/11052 ELISABETH CHRISTOVAM HARDMAN 
 COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PARA CONCEDER CERTIDÃO DE 
INTEIRO TEOR, PROT.14/11/735.
 PROT.14/10/54356 REDE PSICOLOGOS ASSOCIADOS LTDA 
 DEFERIDOS
 PROT.14/11/16970 JOÃO V JANNINI - PROT.13/11/10097 ROSEMERY B SANTOS - PROT.14/11/15074 
CARLILE D SATIRO - PROT.14/11/9135 ANA C HUTUL FROES - PROT.14/11/3747 JOÃO F P MAR-
TINS - PROT.14/11/18014 ALEXANDRE FURCOLIN - PROT.08/10/57811 BROMBERG CONSTR. LTDA - 
PROT.14/11/7415 ROBERTO DE M FAGUNDES 
 INDEFERIDOS

 PROT.14/11/12762 MARCIA G RODRIGUES - PROT.14/11/5000 MICHELLE VERISSIMO - 
PROT.13/11/18840 JOSE DO C SILVA - PROT.14/11/14090 UNI COMERCIAL PISOS E REVESTIMENTOS 
- PROT.14/11/13816 RENATA MULLER B PINTO LEMOS - PROT.14/11/13814 ADYLEIA AP. CONTRERA 
TORO - PROT.14/11/13813 ANA VITORIA S R BANZATO PROT.14/11/7905 K R COMUNICAÇÃO LTDA 
- PROT.14/11/8393 EQUILIBRIO COM. E CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA - PROT.14/11/14030 
AUTO POSTO LICA LTDA 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.14/11/3909 MUNNIR TANNOURI - PROT.14/11/17326 SELMI EMPREEND. IMOB. LTDA - 
PROT.14/11/3908 MUNIR TANNOURI - PROT.14/11/10665 OSVALDO C DA SILVA - PROT.14/11/17530 DA-
NIELA COELHO - PROT.14/11/17494 ELIZANGELA P SOUZA - PROT.14/11/5156 JOSIAS F DE ANDRADE 
- PROT.14/11/3550 MARTA E PASSERANI - PROT.14/11/15329 SERGIO B BARBOSA - PROT.14/11/12923 
PRISCILA A DE ARAUJO - PROT.14/11/15701 KLEBER D SARDIM - PROT.14/11/18316 R G B ADM. DE 
BENS LTDA - PROT.14/11/16830 I B ADM. DE IMOVEIS LTDA - PROT.14/11/18291 CAROLINE B CA-
VALCANTI - PROT.14/11/17306 IVAN L BIAGIOTTO - PROT.14/11/15505 GENCONS EMPREEND. IMOB. 
LTDA - 
 CANCELE-SE O AIM Nº 28720, ID 1295312 EM NOME DE TERIGI ROBERTO FERRARI.
 PROT.96/25137 MEMORANDO S N J 67/96
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  DEFERIDOS
 PROT.14/11/11801 HERCULES PADOVANI - PROT.13/11/14382 SITESHARING BRTW S/A - 
PROT.14/11/6689 ON TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PROT.13/11/12240 TNL PCS S/A 
 INDEFERIDOS
 PROT.14/10/35809 JOVANIR MARTINS 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.14/11/12470 FUNDAÇÃO GERAÇÕES - PROT.14/11/9052 BARÃO VIDROS E ARTES COM. LTDA 
- PROT.13/11/14772 RAQUEL R MATTEIS - PROT.13/11/12825 VERA L MARQUES - PROT.14/11/13479 
LUCIANA B DE LIMA - PROT.13/11/5716 PCF DA SILVA GÁS - PROT.14/11/9479 GERSON DE SOUZA - 
PROT.14/11/17875 GRUPO DA FARTURA HORTIFRUT - PROT.11/11/7937 PRATEC PROJETOS E URBANIS-
MO LTDA - PROT.14/10/54183 PREMIER PREVILAB LABORATORIO CLINICO LTDA - PROT.14/11/18149 
TERCIO E PAGANELLI - PROT.14/11/16243 RR ATELIÊ ARQUITETURA LTDA - PROT.14/11/4491 
R J VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS - PROT.14/11/2768 FRANCISCA DA S RODRIGUES - 
PROT.14/11/15954 E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - PROT.14/11/8689 MERCADO DAS POUPAS 
PROD. ALIMENTICIOS LTDA - PROT.14/11/4760 KRISTEN MODAS EIRELI - PROT.14/11/4698 D S IND. 
E COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - PROT.14/11/17735 AUTO POSTO CB PAR CAMPINAS LTDA - 
PROT.14/11/17431 CHURRASCARIA SOLAR GAUCHO LTDA - PROT.14/11/14579 VALMIR DE ASSIS - 
PROT.13/11/6648 NILTON CAPURSSI JR - PROT.14/11/4495 EXPERTISE ENGª LTDA - PROT.14/11/2654 
APOLONIO B PEREIRA - PROT.14/11/4518 OSVALDO CARNIATO JR - PROT.14/11/18428 ASSOC. BENE-
FICENTE MARIA PORTA DO CÉU - PROT.14/11/18383 CIESP PROT.14/11/18382 GR 1000 COMUNICAÇÃO 
E EVENTOS LTDA - PROT.14/11/18069 AMIC AMIGOS DA CRIANÇA - PROT.14/11/18344 FUNDAÇÃO 
EUFRATEN - PROT.14/11/17961 GOLD ESPIRITO SANTO EMPREEND. IMOB. LTDA - PROT.14/11/17950 
COM. DE COMBUSTIVEIS APOLLO CENTER LTDA - PROT.14/11/11415 ABL EMPREENDIMENTOS 
LTDA 
 CANCELE-SE O AIM Nº 28650.
 PROT.14/11/17837 DATA WAY EMPREEND. EDUCACIONAIS LTDA
 CONCEDIDO PRAZO DE 15 DIAS
 PROT.14/11/15487 ITAU UNIBANCO S/A - PROT.14/11/2086 MARILDA DE S TAVARES ROSSI
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Prot. 2014/10/53820 
 Interessado: Thiago Domenico Ferraro ME 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tor-
na público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n°630/2014 por deixar 
de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notifi cado pela 
autoridade ambiental competente, com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de multa no valor de 381 (trezentos e oitenta e uma) UFIC.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento." 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES  

 Coordenadora Da Fiscalização Ambiental 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Protocolo: 2014/10/37.140 
 Interessado: Algran Mármores e Granitos Eirelli ME 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tor-
na público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n°631/2014 por estar 
operando fonte potencial ou efetivamente poluidora sem possuir as devidas licenças 
ambientais emitidas por esta Secretaria, com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de MULTA no valor de 190 (cento e noventa) UFIC. 
O infrator deverá regularizar-se perante a sistemática de licenciamento ambiental no 
prazo de trinta dias, sob pena das demais sanções cabíveis.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento."
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES  

 Coordenadora Da Fiscalização Ambiental 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Protocolo: 2014/10/31.982 
 Interessado: Conessan Comercial de Tubos e Conexões 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tor-
na público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa n°632/2014 por estar 
operando fonte potencial ou efetivamente poluidora sem possuir as devidas licenças 
ambientais emitidas por esta Secretaria, com a seguinte redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de MULTA no valor de 190 (cento e noventa) UFIC. 
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O infrator deverá regularizar-se perante a sistemática de licenciamento ambiental no 
prazo de trinta dias, sob pena das demais sanções cabíveis.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento."
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES  

 Coordenadora Da Fiscalização Ambiental 
  

 SUPORTE GEOLÓGICO 
  

 LAO 2014000929- Francisco Americo Fernandes
Em atendimento de sua solicitação número 2014000929, foi efetuado andamento con-
forme segue: 
Anexar ao LAO, os seguintes documentos que complementarão a análise do protoco-
lo, no prazo de 30 dias corridos, a partir da data de publicação, de acordo com o Anexo 
III-SG-A, do Decreto 18.306/2014:
Projeto básico de terraplenagem, com descrição e mapeamento, em planta planialti-
métrica em escala compatível das obras, tais como: locação de taludes, estimativa de 
volumes de cortes e aterros, perfi s transversais e longitudinais; 
ART de terraplenagem assinada e paga;
Assinatura em todas as ART's e projetos encaminhados;
Declaração do Francisco informando o local para onde será enviada a terra e o volume 
excedente;
Preencher corretamente o LAO, onde constam as informações sobre a movimentação 
de terra: volumes de corte, aterro e bota fora;
Representação em planta a drenagem provisória, com legenda e ART;
Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail rafaela.lancone@campinas.sp.gov.br 
ANEXO III-SG 
FONE: (19) 2116-0658 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Segundas e Quartas-feiras, das 09 as 11 horas, no 
17 andar
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 GEOLª - RAFAELA BONFANTE LANÇONE  

 Coordenandora Do Suporte Geológico - SVDS 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  PREGÃO PRESENCIAL  N.º 018/2014 -  PROTOCOLO  N.º  2014/16/01394 - TIPO 
DE LICITAÇÃO:  MENOR PREÇO  - A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE 
CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS, torna público para conhecimento de in-
teressados que acha-se aberta a licitação para o  OBJETO :  Contratação de empresa 
para prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e/ou corretiva 
nos equipamentos de operação das câmaras frias do Departamento de Alimentação 
Escolar. Os envelopes "A" e "B", deverão ser entregues no prédio da Administração 
da Ceasa/Campinas no Departamento de Licitações e Compras, sito a Rodovia D. 
Pedro I, KM 140,5, Pista Norte, Campinas/SP, até as  09h00min  do dia  04/11/2014 . 
Após a hora e data estabelecidas, não mais serão aceitos quaisquer outros documen-
tos. A abertura da Sessão Pública do Pregão ocorrerá no dia  04/11/2014  a partir das 
 09h10min . O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia  22/10/2014 , no 
site: www.ceasacampinas.com.br. 
 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

  

 AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO 
  

  DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº 195/2014 -  PROTOCOLO  Nº 2014/16/01267 - 
 CONTRATO  Nº 028/2014 -  OBJETO:  Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de combate, controle e monitoramento de pragas urbanas en-
globando: desratização e desinsetizaçãonas áreas internas e externas do Departamento 
de Alimentação Escolar. Empresa:  ÁGUA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME  
- CNPJ Nº - 13.867.867/0001-90 -  VALOR:  Pela regular e completa execução dos 
serviços, objeto do presente contrato, fará jus a Contratada, o valor de R$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos reais), em 01 (uma) parcela, correspondendo ao pagamento dos 
03 (três) primeiros meses, e o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 
a partir do 4.º (quarto) mês, para os 09 (nove) meses subsequentes; perfazendo o total 
de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), para os 12 (doze) meses de 
contrato.  VIGÊNCIA : Iniciando-se em 06/10/2014 e encerrando-se em 05/10/2015. 
 

 MÁRIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 
CAMPINAS S/A - CNPJ 44.602.720/0001-00 

 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO 

 Ficam convocados os Senhores Conselheiros de Administração da EMPRESA MU-
NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC para a reunião 
que irá se realizar no dia 29 de outubro de 2014, às 14h00, nas dependências de sua 
sede social, situada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1.028, Vila Industrial, em Campinas/
SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

a) Apresentação do relatório da administração do terceiro trimestre de 2014;
b) Assuntos Gerais.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 DR. MARIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Presidente do Conselho de Administração 

 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
 MATA SANTA GENEBRA 

 EXTRATO DE CONTRATO 
  

  PROCESSO ADMINISTRATIVO  N.º2014/190/00271
 TERMO DE CONTRATO  N.º 021/2014
 CONTRATANTE:  FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
 CONTRATADA:  ROMULO MACHADO GREGORIO GRAMAS - ME
 CNPJ:  20.365.184/0001-09
 OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM O OBJETIVO DE REALIZAR 8 (OITO) 
SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DO ACEIRO DA MATA DE SANTA GENE-
BRA 
 MODALIDADE:  PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2014
 PRAZO:  12 (DOZE) MESES 
 VALOR TOTAL:  R$ 38.750,00 (TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E CIN-
QUENTA REAIS)
 ASSINATURA:  21/10/2014. 
 

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
  

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  09/2014 
 PROCESSO   Nº 541/2014 
 OBJETO:  Aquisição de soluções eletrolíticas, mediante o Sistema de Registro de 
Preços.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 01) REVOGAR  os itens 02, 12, 13, por não constar interessados na apresentação de 
propostas e o item 25 por não haver proposta em condições de cotejo.
 02) HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 09/2014 , adjudicando o objeto em epí-
grafe, as empresas abaixo especifi cadas:
- Beker Prods. Farmaco Hosp. Ltda., para os itens 10 (R$ 2,40), 11 (R$ 1,30), 19 (R$ 
2,45), 20 (R$ 1,80), 21 (R$ 1,90) e 24 (R$ 1,55);
- Cirúrgica São José Ltda., para os itens 05 (R$ 2,91) e 22 (R$ 2,89);
- Halex Istar Ind. Farm. Ltda., para os itens 09 (R$ 17,50), 15 (R$ 2,20), 16 (R$ 1,65), 
17 (R$ 3,40), 18 (R$ 2,30) e 23 (R$ 1,35);
- Fresenius KabiBrasil Ltda., para os itens 01 (R$ 2,70), 03 (R$ 1,30), 04 (R$ 11,72), 
06 (R$ 2,83), 07 (R$ 1,70), 08 (R$ 17,00) e 14 (R$ 1,20).
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de 
correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços ou Termo de Contra-
to, para assinatura do representante legal da empresa, para posterior devolução em 03 
(três) vias assinadas, através de sedex encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti, na Área de Expediente, localizado no 1º andar do Complexo Administrativo Dr. 
René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 
13036-902, Campinas/SP, no prazo de 05 (cinco) úteis contados da data do envio do 
correio eletrônico ( e-mail ).
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO N. 2014/260 -  Aquisição de conexões e tubos de ferro 
fundido dúctil.  Recebimento das propostas até às  8h do dia 05.11.2014  e início da 
disputa de preços  dia 05.11.2014 às 9h.  A informação dos dados para acesso deve 
ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. O edital poderá ser obtido nos sites (www.
licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações 
das 8h às 12h e 14h às 17h.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Pregão n. 2014/249 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EM 
FERRO FUNDIDO DÚCTIL BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA. Recebimento das 
propostas até às 8h do dia 5/11/2014 e início da disputa de preços dia 5/11/2014 às 
9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.
br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 
13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.  

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

  

 RESUMO DE CONTRATO 
  

 Contrato n. 2014/90056; Contratada: Penachin & Cia Ltda EPP; CNPJ: 
46.002.267/0001-19; Pregão 204/2014; Objeto: prestação de serviço de manutenção 
em radiadores; Vigência: 12 meses; Valor: R$ 20.400,00.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
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 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

 Aditamento n.5 ao Contrato n. 2011/5273; Pregão 152/2011; Contratada: Bioagri Am-
biental Ltda; CNPJ: 04.830.624/0001-97; Objeto: prestação de serviço de coleta e 
análise laboratorial; Vig. prorrog.: 06 meses; Valor adit.: R$ 46.779,22. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão n. 2014/226  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC. 
Recebimento das propostas até às 8h do dia 4/11/2014 e início da disputa de preços 
dia 4/11/2014 às 9h. 
 Pregão n. 2014/251  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, 
INCLUINDO SOFTWARE E ACESSÓRIO (PASTA PARA TRANSPORTE). Rece-
bimento das propostas até às 8h do dia 7/11/2014 e início da disputa de preços dia 
7/11/2014 às 9h. 
 Pregão n. 2014/264  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE REATORES ELÉ-
TRICOS. Recebimento das propostas até às 8h do dia 5/11/2014 e início da disputa de 
preços dia 5/11/2014 às 9h.
As informações dos dados para acesso devem ser feitas no site www.licitacoes-e.com.
br. Editais gratuitos disponíveis na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 
12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 46A. REUNIÃO SOLENE 

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 46ª REUNIÃO SOLENE, A SER REALI-
ZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, SEXTA-FEIRA, ÀS 20H, NO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, SITUADO NA 
AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 66 - PONTE PRETA. 

 Ficam os Senhores Vereadores convocados para a 46ª Reunião Solene, a ser realizada 
no dia 24 de outubro de 2014, sexta-feira, às 20h, no Plenário da Câmara Municipal 
de Campinas, situado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta, opor-
tunidade na qual será entregue Diploma de Mérito Odontológico a Fernando Biocalti 
Chiantia e a Ricardo Abrantes do Nascimento.
 

 Campinas, 21 de outubro de 2014 
 CAMPOS FILHO 

 Presidente 
  

 PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS BIÊNIO 2013/2014 

 Publicada novamente por incorreção 
  PORTARIA DA MESA No. 308/2014 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, E 
CONSIDERANDO OS TERMOS DO EDITAL No. 01/14 DO CONCURSO PÚBLI-
CO, HOMOLOGADO EM 01 DE JULHO DE 2014,
R E S O L V E:
1 - Nomear, em caráter efetivo, para o cargo de ANALISTA LEGISLATIVO GESTOR 
PÚBLICO, nível VII, padrão de vencimento A, na Diretoria Geral, BRUNO JOSÉ 
MALTEZ VIEIRA.
2 - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
3 - DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.
Campinas, 21 de outubro de 2014.
 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 
 PRESIDENTE 

 LUIZ LAURO FERREIRA FILHO 
 1º SECRETÁRIO 

 ANGELO RAFAEL BARRETO 
 2º SECRETÁRIO 

  

 PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS BIÊNIO 2013/2014 

  
  PORTARIA DA MESA Nº 309/2014 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO,
R E S O L V E:
1 - Designar, a partir de 21 de outubro de 2014, ANA LAURA GOMES FARIA, no-
meada pela Portaria da Mesa nº 263/2014 para o cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO, 
nível III, padrão de vencimento A, para prestar serviços na Diretoria de Materiais e 
Patrimônio.
2 - Dê-se ciência. Cumpra-se.
Campinas, 21 de outubro de 2014.

 PORTARIA DA MESA Nº 310/2014 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO,
R E S O L V E:
1 - Designar, a partir de 21 de outubro de 2014, RODRIGO NOVAES SANTUCCI, 
nomeado pela Portaria da Mesa nº 262/2014 para o cargo de TÉCNICO LEGISLATI-
VO, nível III, padrão de vencimento A, para prestar serviços na Diretoria de Materiais 
e Patrimônio.
2 - Dê-se ciência. Cumpra-se.
Campinas, 21 de outubro de 2014.
 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 
 PRESIDENTE 

 LUIZ LAURO FERREIRA FILHO 
 1º SECRETÁRIO 

 ANGELO RAFAEL BARRETO 
 2º SECRETÁRIO 

  

 COMUNICADO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO EM 23/06/2014 

 Solicitamos aos servidores nomeados abaixo, que agendem horário das 13h00 às 
17h00, através do telefone 3736-1580 da Diretoria de Gestão de Pessoas, para a entre-
ga da documentação solicitada.
Diretoria de Gestão de Pessoas 

 ANALISTA LEGISLATIVO ADMINISTRADOR 
 NOME:  LUIZ CARLOS PETRONI 
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

 ANALISTA LEGISLATIVO BACHAREL DIREITO 
 NOME:  GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA GERAL
 NOME:  EDUARDO FERNANDO DE GODOY
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA GERAL
 NOME:  PAULO CÉSAR CASTILHO RABELO
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

 ANALISTA LEGISLATIVO EM GESTÃO PÚBLICA 
 NOME:  BRUNO JOSÉ MALTEZ VIEIRA
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

 ANALISTA LEGISLATIVO RELAÇÕES PÚBLICAS 
 NOME:  NOEMI CORREA BUENO
 LOTAÇÃO:  CENTRAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

 ANALISTA LEGISLATIVO ECONOMISTA 
 NOME:  BRUNO BELTRAME
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

 ANALISTA LEGISLATIVO ASSISTENTE SOCIAL 
 NOME:  JAQUELINE MARIA DE PAULA RIBEIRO
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

 ANALISTA LEGISLATIVO PSICÓLOGO 
 NOME:  TIAGO MENEZES FARIA
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

 TÉCNICO LEGISLATIVO 
 NOME:  HUGO CARDOSO D ESTEFANO
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
 NOME:  ANDRÉ LUIZ TYLLI
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
 NOME:  JÚLIO CÉSAR FAVINHA
 LOTAÇÃO:  DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

 PROCURADOR 
 NOME:  BRUNA DANIELA DIAS ROCCHETTI SANTOS JOVETTA
 LOTAÇÃO:  PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
 NOME:  RAFAELA APARECIDA EMETERIO FERREIRA BARBOSA
 LOTAÇÃO:  PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
 NOME:  YASMIN ALENCAR LOPES
 LOTAÇÃO:  PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
 NOME:  FERNANDO FIGUEIREDO L. PIVA DE ALBUQUERQUE SCHMIDT
 LOTAÇÃO:  PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 REVOGAÇÃO DE ITEM, HOMOLOGAÇÃO, 
ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2014 
  PROCESSO  Nº 22.430/2014
 OBJETO:  Aquisição de Scanners.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo Sr. 
Pregoeiro, resolvo:
 01) REVOGAR  o item  02  por razões de interesse público devidamente justifi cada;
 02)   HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº. 19/2014, bem como  ADJUDICO E AU-
TORIZO A DESPESA  a favor da empresa  Ktec do Brasil Distribuidora de Pro-
dutos em Informática Ltda. - EPP - CNPJ - 06.135.603/0001-87,  para o item  01  no 
valor total de  R$ 4.789,98 (quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa 
e oito centavos) .

As empresas acima deverão aguardar o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de 
Fornecimento para efetuarem as devidas entregas. 

 Campinas, 20 de outubro de 2014 
 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 

 Presidente 
  

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESAS 

 PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2014 
  PROCESSO  Nº 22.489/2014
 OBJETO:  Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especia-
lizados nas áreas de execução orçamentária e contábil visando dar correto atendimento 
as funcionalidades do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) de acordo 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como 
prestar orientações para o cumprimento das normativas inerentes a AUDESP (Análise 
Eletrônica de Órgãos Públicos) e demais exigências legais voltadas a estas áreas.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dispos-
to no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo 
Sr. Pregoeiro, resolvo  HOMOLOGAR  o Pregão Presencial nº. 21/2014, bem como 
 ADJUDICO e AUTORIZO  a despesa a favor da empresa  Metapública - Consulto-
ria e Assessoria em Gestão Pública Ltda. - EPP, CNPJ nº 08.098.069/0001-01 , no 
valor mensal de  R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)  e no valor total de  R$ 
148.800,00 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos reais) . A empresa acima deverá 
comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do recebimento da notifi cação 
expedida por esta Câmara, junto a Diretoria de Materiais e Patrimônio, sito à Avenida 
da Saudade, 1.004 - Ponte Preta - Campinas-SP, para assinatura do contrato. 
 

 Campinas, 20 de outubro de 2014 
 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 

 Presidente 


		2014-10-21T19:42:17-0200
	INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S A:48197859000169




