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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
   
 REPUBLICADO DEVIDO INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO ANTERIOR, 

VIDE PORT. 74390/2011, D.O.M. 08/07/11, PÁG. 07 
 DECRETO Nº 17.369 DE 07 DE JULHO DE 2011 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 D E C R E T A   : 
 Art. 1º  Fica revogado o § 3° do art. 3° do Decreto n° 14.217, de 30 de janeiro de 2003.
 Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 07 de julho de 2011 
 DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

 Prefeito Municipal 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos E De Administração  
 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO-LEGISLATIVA, DO DEPARTAMENTO  DE 
CONSULTORIA GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE  ACORDO COM 
O PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO N° 05/10/37315, DE 29 DE JULHO  DE 2005, EM NOME DE SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E PUBLICADO  NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GA-
BINETE DO PREFEITO.  

 ORLANDO MAROTTA FILHO 
 Secretário-Chefe De Gabinete 

 MATHEUS MITRAUD JÚNIOR 
 Coordenador Setorial Técnico-Legislativo 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTAS 

  

  PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº  10/10/22.747 -  INTERESSADO:  Secretaria 
Municipal de Saúde  - ASSUNTO:  Tomada de Preços n° 004/2011 -  OBJETO:  Exe-
cução de obras de ampliação do Centro de Saúde Parque Floresta - Campinas - SP.
Com fundamento na conclusão alcançada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 
(fls. 521/545) referente à análise técnica das propostas e com base nos critérios para 
classificação e julgamento previstos no item 09 do edital, a Comissão decide por:
 1 -  CLASSIFICAR  as propostas das empresas abaixo relacionadas, na ordem que 
segue:
a) Em primeiro lugar: TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP, no valor 
global de R$ 221.471,43 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e um reais 
e quarenta e três centavos).
b) Em segundo lugar: RZC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., no valor global de 
R$ 242.611,18 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e onze reais e dezoito centavos).
 2 -  FIXAR  o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos 
termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Muni-
cipal de Administração, localizada à Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar - Campinas/
SP, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a Concorrência nº 021/2011 - 
Processo Administrativo nº 10/10/36.386 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
- Objeto: Registro de Preços de materiais para curativos e resgate. Entrega dos enve-
lopes até 11/08/2011 às 09 horas. Sessão de abertura: 11/08/2011 às 09 horas. O edital 
está disponível para consulta, ou para aquisição ao preço de R$ 10,00 (dez reais), na 
Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º an-
dar - Campinas (SP), das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. A critério da 
Prefeitura Municipal de Campinas será disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico 
www.campinas.sp.gov.br.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ASSUNTOS DA 

SECRETARI 
  

  

 EXPEDIENTE DESPACHO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA   

  PROCESSO ADMINISTRATIVO   Nº  11/10/01.916-  INTERESSADO:  Secretaria 
Municipal de Educação  ASSUNTO:  Pregão Eletrônico nº 046/2011-  OBJETO:  Re-
gistro de Preços de atum ralado e sardinha.
 HOMOLOGAÇÃO 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, 
do Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 046/2011, 
referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses 
para os itens 01 (R$ 17,25) e 02 (R$ 16,35), ofertados pela empresa adjudicatária GDC 
ALIMENTOS S/A.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão Eletrônico, para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura da Ata de Regis-
tro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, devendo emitir 
Ordens de Fornecimento à detentora da Ata, após o registro da reserva orçamentária 

no SIAFEM, cumprimento do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto Municipal nº 
17.233/2011 e autorização das respectivas despesas. 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Cumulativamente Pela SMA 
  

 ADENDO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
014/2011   

  Processo Administrativo:  10/10/36.384  Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde 
 Objeto : Registro de Preços de insumos para enfermagem.
A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação para Assuntos da Secretaria Municipal de Saúde, comunica aos interessa-
dos que a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, alterou a descrição dos itens 05 
(código 13.570) e 06 (código 13.571), constante do Anexo I - Formulário Cotação de 
Preços da licitação em epígrafe, conforme segue:
1. Substituir a expressão “acompanha saco plástico” por “ com ou sem saco plástico” 
2. Considerando que as alterações efetuadas afetam a formulação das propostas, os no-
vos prazos são os seguintes: entrega dos envelopes até 12/08/2011 às 09 horas e sessão 
de abertura dia 12/08/2011, às 09 horas. Ficam mantidas todas as demais condições do 
Edital da Concorrência 014/2011, no que não colidirem com as deste Adendo.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 ISABEL AP. LANGE SARDINHA 

 PRESIDENTE 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Eletrônico  nº   098/2011  
- Processo Administrativo nº 11/10/19.867 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde - Objeto: Registro de Preços de feno, sal mineralizado e ração para animais 
- OBTENÇÃO DO EDITAL: a partir do dia 12/07/11 - RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS DOS ITENS 01 a 08: das 08h do dia 26/07/11 às 08h30min do dia 27/07/11 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS DOS ITENS 01 a 08: a partir das 08h30min do dia 
27/07/11. Demais informações constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrôni-
co: www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (0XX19) 2116-0137. 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 ISABEL AP. LANGE SARDINHA 

 PREGOEIRA 
  

 PORTARIA SMA Nº 001/2011 
  

 
O Sr. Secretário Municipal de Administração, de acordo com o artigo 4º, inciso VII, 
do Decreto Municipal nº 14.218/03, pela presente,
 DETERMINA 
1 - REVOGAR, a partir de 06/07/2011, a Portaria SMA nº 001/2010;
2 - NOMEAR, a partir de 06/07/2010, os servidores abaixo relacionados para proces-
samento de licitações da Secretaria Municipal de Saúde na modalidade Pregão, com 
apoio técnico e operacional do órgão interessado.
 PREGOEIRA :
Isabel Aparecida Lange Sardinha
 SUPLENTE DE PREGOEIRO :
Elisângela Nascimento dos Reis Becker
 EQUIPE DE APOIO :
Lusinete Ferreira da Cruz Costa
Elisângela Nascimento dos Reis Becker
 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Cumulativamente Pela SMA 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS RESPONDENDO 

PELA SMA 
  

  Processo Administrativo nº  10/10/36.372 - Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde - Assunto:  Concorrência nº 006/2011 - Objeto:  Registro de Preços de materiais 
perfurocortantes e tubos de coleta.
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
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 do Decreto 
Municipal nº 14.217/03, resolvo:
1.  HOMOLOGAR  a Concorrência nº 006/2011, referente ao objeto em epígrafe. 
2.  ADJUDICAR  o Registro de Preços às empresas abaixo relacionadas, para os itens 
indicados, com os respectivos preços unitários entre parênteses, conforme segue:
- ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. para o item 01 (R$52,00);
- BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. para os itens 03 
(R$3,00), 04 (R$3,00), 09 (R$7,00), 10 (R$38,00), 11 (R$38,00), 48 (R$1,66), 49 
(R$21,00), 50 (R$15,00), 51 (R$17,00), 53 (R$27,00), 54 (R$54,00), 55 (R$59,00), 
57 (R$25,00), 58 (R$23,58), 59 (R$15,00) e 60 (R$24,00);
- DAKFILM COMERCIAL LTDA. para os itens 02 (R$2,38), 26 (R$0,99) e 37 
(R$1,81);
- DE PAULI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA. para o item 21 (R$0,52);
- GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. 
para o item 61 (R$35,98);
- QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA. - EPP para os itens 05 (R$2,24), 06 (R$2,34), 07 (R$2,34), 08 (R$2,34), 
12 (R$0,20), 13 (R$0,34), 14 (R$0,34), 23 (R$22,42), 27 (R$1,42), 28 (R$1,42), 
29 (R$1,42), 30 (R$0,68), 31 (R$0,67), 32 (R$0,67), 33 (R$0,67), 34 (R$0,67), 38 
(R$0,10), 39 (R$0,10), 40 (R$0,10), 52 (R$18,88) e 56 (R$12,74).
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Publique-se na forma da lei e encaminhe-se:
1 - à Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de 
Saúde, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;
2 - à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3 - à Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais, para lavratura das Atas de 
Registro de Preços; e
4 - à Secretaria Municipal de Saúde para as demais providências, devendo emitir Or-
dens de Fornecimento às detentoras das Atas, após o registro da reserva orçamentária 
no SIAFEM, cumprimento do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto Municipal nº 
17.233/2011 e autorização das respectivas despesas.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos Respondendo Cumulativamente Pela SMA 

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

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

 RESOLUÇÃO CMDCA Nº 031/2011 
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal, 
conforme deliberação em Reunião Ordinária de  05 de julho de 2011. 
 RESOLVE:  
 APROVAR : A concessão de inscrição em caráter DEFINITIVO dos Programas “Ar-
teiros” e Ateliê Escola- Convivência e Arte” da entidade “CEDAP- Centro de Edu-
cação e Assessoria Popular “, CNPJ: 58.374.869/0001-86, registrada neste CMDCA 
sob. o nº 121.  

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Presidente Do CMDCA 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

 RESOLUÇÃO CMDCA Nº 032/2011 
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal, 
conforme deliberação em Reunião Ordinária de  05 de julho de 2011. 
 RESOLVE:  
 APROVAR : A concessão de registro DEFINITIVO da entidade “Instituto Anelo” 
CNPJ: 05.896.161/0001-29, sito à Rua Profª Elizabeth Serafim de Oliveira Leite, 78, 
Jardim Florence I, sob. o nº 175.  

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Presidente Do CMDCA 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

 RESOLUÇÃO CMDCA Nº 033/2011 
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal, 
conforme deliberação em Reunião Ordinária de  05 de julho de 2011. 
 RESOLVE:  
 APROVAR : A concessão de registro PROVISÓRIO da entidade “CAA - Criança e 
Adolescente em Ação”, CNPJ:12.963.032/0001-71, sito à Rua Tiradentes, nº 289- 
Bairro:Vila Itapura, sob. o nº 179, devendo em seis(6) meses apresentar relatório qua-
li-quantitativo para a concessão definitiva. 
 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Presidente Do CMDCA 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

 RESOLUÇÃO CMDCA Nº 034/2011 
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal, 
conforme deliberação em Reunião Ordinária de  05 de julho de 2011. 
 RESOLVE:  
 APROVAR : A concessão de registro DEFINITIVO da entidade “TABA - Espaço de 
Vivência e Convivência do Adolescente”, CNPJ:02.632.027/0001-22, sito à Rua Bar-
reto Leme, nº 840 - Bairro:Centro, sob. o nº  180.  
 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Presidente Do CMDCA 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado pela Srª. Secretária de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 08/07/2011 
 Protocolo:  n° 2010/10/16.875 
Interessado:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
Referência:  Pregão Presencial n° 088/2010 
Objeto:  Registro de Preços de Gêneros Alimentícios, acondicionados em caixa 
de papelão, destinados ao Programa Municipal de Segurança Alimentar “Prato 
Cheio Campinas” .
Em face dos elementos constantes no presente Processo Administrativo e ao disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal n° 14.217/2003, e suas alterações, e com fulcro na 
Ata de Registro de Preços n° 158/2010,  AUTORIZO A DESPESA  no valor total de 

 R$ 585.985,00  (quinhentos e oitenta e cinco mil e novecentos e oitenta e cinco reais), 
a favor da empresa  CALVO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA. , que onerará dotação orçamentária do presente exercício. Publique-se.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 DARCI DA SILVA 

 Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado pela Srª. Secretária de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 08/07/2011 
 Protocolo:  n° 2010/10/36.807 
Interessado:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
Referência:  Pregão Presencial n° 044/2011 
Objeto:  Registro de Preços de Camisetas .

Em face dos elementos constantes no presente Processo Administrativo e ao disposto 
no art. 3º do Decreto Municipal n° 14.217/2003, e suas alterações, e com fulcro na 
Ata de Registro de Preços n° 45/2011,  AUTORIZO A DESPESA  no valor total de 
 R$ 26.250,00  (vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais), a favor da empresa  UNI-
FORMES CAMPINAS LTDA. , referente ao  Item 01 , que onerará dotação orçamen-
tária do presente exercício. Publique-se.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 DARCI DA SILVA 

 Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 

 SECRETARIA DE COMÉRCIO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO DE 
COMERCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO 
 INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

 
INFORMAMOS que não haverá expediente na unidade do  INCRA  -  Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária  no Município de Campinas no período de 13 
de julho a 30 de julho de 2.011. 
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 RUI RABELO 

 Secretário 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 RESOLUÇÃO SME/FUMEC Nº 04/2011 
 Altera a Resolução SME/FUMEC Nº 02/2011, que fixa normas para pro-
cesso seletivo relativo à participação de servidores da Secretaria Munici-
pal de Educação e da Fundação Municipal para Educação Comunitária 

em Cursos e Grupos de Formação ofertados pela Secretaria Municipal de 
Educação, e dá outras providências 

 O Secretário Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para Educa-
ção Comunitária, no uso das atribuições de seus cargos,
 RESOLVE :
 Art .  1º  Alterar a Resolução SME/FUMEC Nº 02/2011, que passa a contar com os 
seguintes Anexos IV, V e VI:
 ANEXO IV - RELAÇÃO DOS CURSOS CENTRALIZADOS DA SME E DA 
FUMEC POR EIXO / 2º SEMESTRE DE 2011 
 EIXO A: inclui os Cursos/GFs que poderão ser remunerados por meio de Carga 
Horária 
 Pedagógica, CHP, ou por meio de Hora Projeto, HP. 
 ATENÇÃO:  Para o uso da CHP deverá ser respeitada a indicação feita em item pró-
prio “Possibilidade de uso da CHP”.
 A.30. CURSO: VIOLÃO POPULAR I 
 Formadora:  Maria Inês Bachiega
 Ementa:  O curso tem como objetivo proporcionar ao docente o conhecimento musi-
cal inicial para uma atuação junto aos seus alunos, na utilização do instrumento como 
recurso pedagógico e lúdico.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores da SME, 
em segundo lugar pelos professore s dos CEIs e das Entidades Conveniadas e em tercei-
ro lugar pelos demais profissionais da SME, dos CEIs e das Entidades Conveniadas. 
 Pré-requisito:  possuir o instrumento.
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Educação Infantil da SME
 Nº Vagas:  25
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma B: 5ª feira - 18h00min - 20h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.31. CURSO: VIOLÃO POPULAR II 
 Formadora:  Maria Inês Bachiega
 Ementa:  O curso tem como objetivo dar continuidade ao conhecimento musical ini-
cial oferecido no 1º semestre de 2011 aos profissionais do Curso Violão Popular I.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores que 
participaram do Curso “Violão Popular I”, no 1º semestre de 2011, em segundo lugar 
pelos demais professores da SME que tenham iniciação em violão, comprovada por 
meio de entrevista no primeiro encontro, em terceiro lugar professores dos CEIs e das 
Entidades Conveniadas que tenham iniciação em violão, comprovada por meio de 
entrevista no primeiro encontro e em quarto lugar para demais profissionais da SME, 
dos CEIs e das Entidades Conveniadas que tenham iniciação em violão, comprovada 
por meio de entrevista no primeiro encontro.
 Pré-requisito:  possuir o instrumento.
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 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Educação Infantil da SME
 Nº Vagas:  20 
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  5ª feira - 14h30min - 17h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.32. CURSO:   FORMAÇÃO MUSICAL TEÓRICA: PRÁTICA PARA EDUCA-
DORES - NÍVEL BÁSICO 
 Formadora:  Cássia Fernandes Cuelbas
 Ementa:  Curso de estruturação musical para formação de conhecimentos teóricos e 
práticos, sobre escrita e linguagem musical, com noções de ritmos, criação, interpre-
tação e improvisação.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores da 
SME e em segundo lugar pelos professores dos CEIs e das Entidades Conveniadas. 
(EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Educação Infantil da SME
 Nº Vagas:  30 
 Carga Horária Total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  4ª feira - 15h00min - 17h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.38. CURSO  : A FORMAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA 
 Formadora:  Cássia Fernandes Cuelbas
 Ementa:  Dar continuidade ao estudo da estruturação musical para ampliação dos co-
nhecimentos teóricos e práticos, sobre escrita e linguagem musical, com noções de 
ritmos, criação, interpretação e improvisação, contribuindo para a prática do ensino 
de música nas escolas.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos profissionais que 
participaram do Curso “Formação Musical Teórica: Prática para Educadores - Nível 
Básico”, no 1º semestre de 2011. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Educação Infantil da SME (solicitação 
do PAM)
 Nº Vagas:  30 
 Carga Horária Total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  4ª feira - 18h00min - 20h30min 
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.34. CURSO: TÉCNICAS BÁSICAS DE DESENHO 
 Formadora:  Liliane Detoni
 Ementa:  O curso tem como objetivo oferecer noções da linguagem do desenho, de-
senvolver a percepção visual, buscando uma linguagem própria através de conteúdos 
técnicos e teóricos, com ênfase na criatividade e na expressão pessoal, a fim de auxi-
liar o trabalho pedagógico do professor.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores da SME, 
em segundo lugar pelos professores dos CEIs e das Entidades Conveniadas e em terceiro 
lugar para demais profissionais da SME, dos CEIs e das Entidades Conveniadas.
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Educação Infantil da SME
 Nº Vagas:  25 
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma B: 4ª feira - 13h30min - 16h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.39. CURSO: O DESENHO ARTÍSTICO E A PINTURA NA ESCOLA 
 Formadora:  Paulo Branco
 Ementa:  Contribuir para a formação continuada dos profissionais da educação, nos 
diversos níveis de ensino, explorando o desenvolvimento da criatividade, da expres-
são dos sentimentos, da emoção, de técnicas e conceitos de desenho e pintura para que 
possam orientar e estimular seus alunos em sala de aula a se expressarem, através de 
cores e formas, idéias e emoções.
 Público Alvo:  Profissionais da SME que participaram do Curso “Técnicas Básicas de 
Desenho”, no 1º semestre de 2011. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Educação Infantil da SME
 Vagas:  25 
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais) 
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  3ª feira - 08h00min - 10h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.40. CURSO: TÉCNICAS BÁSICAS DE PINTURA 
 Formador:  Liliane Detoni
 Ementa:  O curso tem como objetivo oferecer noções da linguagem da pintura utili-
zando diversos materiais, conteúdos técnicos e teóricos, procurando desenvolver o 
senso estético para atuação no trabalho pedagógico do professor.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores da 
SME, em segundo lugar pelos professores dos CEIs e das Entidades Conveniadas e 
em terceiro lugar para demais profissionais da SME, dos CEIs e das Entidades Con-
veniadas.
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Educação Infantil da SME
 Vagas:  25 
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais) 
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  4ª feira - 08h30min - 11h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.41. CURSO: A PINTURA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 Formador:  Amilton Luis Fim Lima
 Ementa:  O curso tem como objetivo proporcionar ao professor noções da linguagem 
da pintura usando materiais convencionais da escola, aplicando os conteúdos práticos 
e teóricos, com ênfase na criatividade, oferecendo contatos com artistas de Campinas 

e suas obras e alguns artistas da história da arte ampliando os seus conhecimentos e 
desenvolvendo o senso estético para atuação em sala de aula.
 Público Alvo:  Profissionais que participaram do Curso “Técnicas Básicas de Pintura”, 
no 1º semestre de 2011. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Educação Infantil da SME
 Nº Vagas:  25 
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais) 
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  3ª feira - 18h30min - 21h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.37. CURSO: FRANCÊS BÁSICO IV 
 Formador : a confirmar
 Ementa : Continuidade da formação em língua e cultura francesas, buscando o desen-
volvimento da compreensão e expressão oral e escrita, bem como formação pedagó-
gica para o ensino do idioma e cultura dos países francófonos para futura atuação do 
professor junto aos alunos da Rede Municipal de Educação de Campinas.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar pelos professores que participaram do Curso “Fran-
cês Básico III”, no 1º semestre de 2011, em segundo lugar pelos demais professores 
da SME que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no 
primeiro encontro e em terceiro lugar pelos demais profissionais da SME que compro-
vem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no primeiro encontro. 
(EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  20
 Carga Horária Total:  60 h/a (45h/a presenciais e 15h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma B: 3ª feira - 19h00min - 21h30min 
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local : CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.19. CURSO: FRANCÊS BÁSICO V 
 Formadora:  Sevane Maria Cortijo Costa Pinheiro
 Ementa : Continuidade da formação em língua e cultura francesas, buscando o desen-
volvimento da compreensão e expressão oral e escrita, bem como formação pedagó-
gica para o ensino do idioma e cultura dos países francófonos para futura atuação do 
professor junto aos alunos da Rede Municipal de Educação de Campinas.
 Público Alvo : Em primeiro lugar pelos professores que participaram do Curso “Fran-
cês Básico IV”, no 1º semestre de 2011, em segundo lugar pelos demais professores 
da SME que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no 
primeiro encontro e em terceiro lugar pelos demais profissionais da SME que compro-
vem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no primeiro encontro. 
(EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  15 
 Carga Horária Total:  60 h/a (45h/a presenciais e 15h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário : Turma B: 3ª feira - 09h00min - 11h30min
 Início previsto:  dia 09 de agosto de 2011
 Local:  Aliança Francesa de Campinas
 Endereço:  Rua Pandiá Calógeras, 59 - Cambuí
 A.42. CURSO: FRANCÊS INTERMEDIÁRIO I 
 Formadora : Sevane Maria Cortijo Costa Pinheiro
 Ementa : Continuidade e aprofundamento da formação em língua e cultura francesas, 
buscando o desenvolvimento da compreensão e expressão oral e escrita, bem como 
formação pedagógica para o ensino do idioma e cultura dos países francófonos para os 
professores que já ministram ou ministrarão aulas nas escolas municipais.
 Público Alvo : Em primeiro lugar pelos professores que participaram do Curso “Fran-
cês Básico V”, no 1º semestre de 2011, em segundo lugar pelos demais professores 
da SME que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no 
primeiro encontro e em terceiro lugar pelos demais profissionais da SME que compro-
vem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no primeiro encontro. 
(EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  15 
 Carga Horária Total:  60 h/a (45h/a presenciais e 15h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  3ª feira - 14h15min - 16h45min
 Início previsto:  dia 09 de agosto de 2011
 Local:  Aliança Francesa de Campinas
 Endereço:  Rua Pandiá Calógeras, 59 - Cambuí
 A.21. CURSO: ITALIANO BÁSICO IV 
 Formador : Nelson Mancuzo Junior
 Ementa:  Continuidade da formação em língua e cultura italianas, buscando o aprimo-
ramento da compreensão e expressão oral e escrita, bem como formação pedagógica 
para o ensino do idioma e cultura italiana para futura atuação do professor junto aos 
alunos da Rede Municipal de Educação de Campinas.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar pelos professores que participaram do Curso “Ita-
liano Básico III”, no 1º semestre de 2011, em segundo lugar pelos demais professores 
da SME que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no 
primeiro encontro e em terceiro lugar pelos demais profissionais da SME que compro-
vem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no primeiro encontro. 
(EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  20
 Carga Horária Total:  60 h/a (45h/a presenciais e 15h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  2ª feira - 18h30min - 21h00min
 Início previsto:  dia 22 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.43. CURSO: ITALIANO INTERMEDIÁRIO II 
 Formadora:  Stefania Brand Serra
 Ementa : Continuidade e aprofundamento da formação em língua e cultura italianas, 
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buscando o desenvolvimento da compreensão e expressão oral e escrita, bem como for-
mação pedagógica para o ensino do idioma e cultura italiana para os professores que já 
ministram ou ministrarão aulas nas escolas municipais a partir do 2º semestre de 2011.
 Público Alvo : Em primeiro lugar pelos professores que participaram do Curso “Ita-
liano Intermediário I”, no 1º semestre de 2011, em segundo lugar pelos demais pro-
fessores da SME que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de en-
trevista no primeiro encontro e em terceiro lugar pelos demais profissionais da SME 
que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no primeiro 
encontro. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  20
 Carga Horária Total:  60 h/a (45h/a presenciais e 15h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário : 2ª feira - 15h30min - 18h00min 
 Início previsto:  dia 22 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.44. CURSO: ESPANHOL BÁSICO II 
 Formadora : Iolanda López Castilho Ferreira 
 Ementa:  Formação básica inicial em língua e cultura espanholas, buscando o desen-
volvimento da compreensão e expressão oral e escrita para futura atuação do professor 
junto aos alunos da Rede Municipal de Educação de Campinas.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar pelos professores que participaram do Curso “Es-
panhol Básico I”, no 1º semestre de 2011, em segundo lugar pelos demais professores 
da SME que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no 
primeiro encontro e em terceiro lugar pelos demais profissionais da SME que compro-
vem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no primeiro encontro. 
(EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  20
 Carga Horária Total:  60 h/a (45h/a presenciais e 15h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  3ª feira - 19h00min - 21h30min
 Início:  dia 09 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.24. CURSO: ESPANHOL INTERMEDIÁRIO I 
 Formadora : Lenice Honorato dos Santos 
 Ementa:  Continuidade e aprofundamento da formação em língua e cultura espanho-
las, buscando o aprimoramento da compreensão e expressão oral e escrita para profes-
sores que ministrarão aulas nas escolas municipais a partir do 2º semestre de 2011.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar pelos professores que participaram do Curso “Es-
panhol Básico III”, em 2010, em segundo lugar pelos demais professores da SME 
que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no primei-
ro encontro e em terceiro lugar pelos demais profissionais da SME que comprovem 
formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no primeiro encontro. (EX-
CLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  20
 Carga Horária Total:  60 h/a (45h/a presenciais e 15h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma B: 5ª feira - 08h00min - 10h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.45. CURSO: ESPANHOL INTERMEDIÁRIO II 
 Formadores : Lenice Honorato dos Santos (Turma A) e Alino Ferreira da Silva (Turma B)
 Ementa:  Continuidade e aprofundamento da formação em língua e cultura espanho-
las, buscando o aprimoramento da compreensão e expressão oral e escrita para pro-
fessores que já ministram ou ministrarão aulas nas escolas municipais a partir do 2º 
semestre de 2011.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar pelos professores que participaram do Curso “Es-
panhol Intermediário I”, no 1º semestre de 2011, em segundo lugar pelos demais 
professores da SME que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de 
entrevista no primeiro encontro e em terceiro lugar pelos demais profissionais da SME 
que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no primeiro 
encontro. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  20 por turma
 Carga Horária Total:  60 h/a (45h/a presenciais e 15h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma A: 2ª feira - 18h30min - 21h00min
Turma B: 5ª feira - 14h00min - 16h30min
 Início previsto:  Turma A: dia 05 de  setembro  de 2011
Turma B: dia 11 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.46. CURSO: INGLÊS BÁSICO III 
 Formadora : Karina Aparecida Vicentim
 Ementa:  Formação básica inicial em língua e cultura inglesas, buscando o desenvol-
vimento da compreensão e expressão oral e escrita.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar pelos professores que participaram do Curso “Inglês 
Básico II”, no 1º semestre de 2011, em segundo lugar pelos demais professores da 
SME que comprovem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no 
primeiro encontro e em terceiro lugar pelos demais profissionais da SME que compro-
vem formação básica inicial na língua, por meio de entrevista no primeiro encontro. 
(EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  20
 Carga Horária Total:  60 h/a (45h/a presenciais e 15h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  4ª feira - 19h00min - 21h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE

 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.47. CURSO: PROJETO IMPRENSA - MÓDULO II (CONTINUIDADE) 
 Formadora:  Vera Lúcia Batista de Moraes
 Ementa:  O Projeto Imprensa tem como objetivo trabalhar as leituras das mídias com 
suas múltiplas linguagens, relacionando os fatos, as opiniões, com conteúdos do cur-
rículo escolar, contextualizando assim, os conhecimentos e os saberes na escola. Esse 
curso propicia também técnicas para a produção do jornal falado e de diagramação do 
jornal escolar, mural e eletrônico.
 Público Alvo:  Professores que participaram do módulo I deste curso, no 1º semestre 
de 2011. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  30 por turma
 Carga Horária Total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma A: 3ª feira - 14h00min - 16h30min
Turma B: 4ª feira - 08h00min - 10h30min
 Início previsto:  Turma A: dia 06 de  setembro  de 2011 
Turma B: dia 14 de  setembro  de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.48. CURSO: PROJETO IMPRENSA - MÓDULO IV (CONTINUIDADE) 
 Formadora:  Vera Lúcia Batista de Moraes
 Ementa:  Esse módulo do Projeto Imprensa tem como objetivo aprofundar o trabalho 
com as leituras das mídias com suas múltiplas linguagens, relacionando os fatos, as 
opiniões com conteúdos do currículo escolar, contextualizando assim, os conhecimen-
tos e os saberes na escola. Esse curso visa também aprimorar as técnicas de produção 
do jornal falado e de diagramação do jornal escolar, mural e eletrônico, assim como 
apresentar técnicas para a elaboração de blogs.
 Público Alvo:  Professores que participaram do módulo III deste curso, no 1º semestre 
de 2011. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores do Agrupamento III da Educação Infantil 
da SME
 Nº Vagas:  30 por turma
 Carga Horária Total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma A: 3ª feira - 18h30min - 21h00min
Turma B: 4ª feira - 14h00min - 16h30min
 Início previsto:  Turma A: dia 06 de  setembro  de 2011
Turma B: dia 14 de  setembro  de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.49. CURSO: PROJETOS TEMÁTICOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - MÓDULO II 
 Formadora:  Mônica Eduarda de Almeida
 Ementa:  Aprofundar as bases teórico-artísticas para a efetivação dos projetos com 
temáticas ambientais inseridos nas unidades educacionais.
 Público Alvo:  Professores dos Agrupamentos II e III da Educação Infantil da SME 
que tenham participado do módulo I deste curso, no 1º semestre de 2011. (EXCLU-
SIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores dos Agrupamentos II e III da Educação 
Infantil da SME
 Nº Vagas:  30
 Carga Horária Total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horários:  Turma A: 3ª feira - 08h30min - 11h00min
Turma B: 3ª feira - 14h00min - 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.28. CURSO: PROJETOS TEMÁTICOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - MÓDULO I 
 Formadora:  Mônica Eduarda de Almeida
 Ementa:  Elaboração e desenvolvimento de projetos temáticos em educação ambiental 
na Educação Infantil.
 Público Alvo:  Prioritariamente professores dos Agrupamentos II e III da Educação 
Infantil da SME.
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores dos Agrupamentos II e III da Educação 
Infantil da SME
 Nº Vagas:  30
 Carga Horária Total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  6ª feira - 08h30min - 11h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.50. CURSO: AS HORTAS PEDAGÓGICAS NO COTIDIANO ESCOLAR - 
Módulo II 
 Formadora:  Júlia Adriana Pallandi Silva
 Ementa:  Aprofundamento doestudo da implantação de hortas nas unidades escolares 
nos aspectos nutricional e ambiental.
 Observação:  o curso tem como objetivo o desenvolvimento do Projeto Mãos na Horta 
nas respectivas unidades educacionais.
 Público Alvo:  Profissionais que tenham cursado o módulo I deste curso, no 1º semes-
tre de 2011. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores dos Agrupamentos II e III da Educação 
Infantil da SME
 Nº Vagas:  30
 Carga Horária Total:  40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  5ª feira - 08h30min - 11h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.13. CURSO: INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA ES-
COLA REGULAR: ABORDAGEM TEÓRICA- PRÁTICA 
 Formadora:  Isabel Cristina Mello Fonseca
 Ementa:  Favorecer condições para que os educadores possam identificar e atender às 
necessidades educacionais dos alunos cegos e com baixa visão inseridos nas Unidades 
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Educacionais da SME. Abordaremos, para isto, os seguintes temas: A deficiência visu-
al ao longo da história; Conceituar: visão, cegueira e baixa visão ou visão subnormal; 
Principais causas de deficiência visual; Desenvolvimento global; Avaliação funcional 
e do desempenho visual; Propostas de intervenção; Estimulação precoce; Auxílios 
ópticos e não ópticos para magnificação da imagem; Sistema Braille; Soroban; Orien-
tação e mobilidade; Atividades de vida diária; Atividades motoras adaptadas: brinca-
deiras e práticas esportivas; Inclusão: o papel da família, escola e sociedade; Recursos 
tecnológicos; Aspectos psicológicos; Vivências; Oficinas pedagógicas; Discussões de 
casos; e Educação Especial: conceitos e princípios fundamentais.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores de 
Educação Especial da SME e em segundo lugar pelos demais profissionais da SME, 
da FUMEC, dos CEIs e das Entidades Conveniadas
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Educação Especial da SME
 Nº Vagas:  30 por turma
 Carga Horária Total:  50 h/a
 Carga Horária Semanal:  03 h/a
 Dia e Horário:  Turma C: 2ª feira - 18h00min - 20h30min
 Início previsto:  
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.14. CURSO: EDUCAÇÃO E SAÚDE MENTAL 
 Formadora:  Giulietta Aparecida Cucchiaro
 Ementa:  O atual curso visa trazer o conhecimento necessário na área de saúde mental 
através da qual os professores poderão ser mais bem preparados para lidar com aspec-
tos emocionais de seus alunos e para atuar nos seguintes níveis: promoção da saúde 
mental, prevenção de transtornos mentais e participação no tratamento de transtornos 
mentais já estabelecidos. Esse curso pretende também incentivar e inspirar os profes-
sores colaborando para compor o olhar que tocará essas vidas em formação.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores de 
Educação Especial da SME e em segundo lugar pelos demais profissionais da SME, 
da FUMEC, dos CEIs e das Entidades Conveniadas
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Educação Especial da SME
 Nº Vagas:  30 por turma
 Carga Horária Total:  50 h/a
 Carga Horária Semanal:  03 h/a
 Dia e Horário:  Turma B: 4ª feira - 14h30min - 17h00min
 Início previsto:  dia  17  de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.51. GRUPO DE FORMAÇÃO: O PROFESSOR DE EJA ANOS FINAIS E A 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO - MÓDULO II 
 Coordenação:  Marcos Donizete Forner Leme
 Ementa:  Em sequência ao trabalho iniciado neste semestre, o Curso de Formação “O 
Professor de EJA e a Organização do Trabalho Pedagógico Módulo II”, será direcio-
nado, prioritariamente aos Professores Coordenadores de EJA, podendo contemplar 
outros profissionais das escolas que não tiverem Professor Coordenador. O objetivo é 
oferecer uma formação que possibilite uma melhor intervenção destes profissionais na 
organização do trabalho pedagógico junto aos demais professores, orientadores peda-
gógicos e direção das escolas. Os temas para discussão deste GF devem contemplar: 
Currículo de EJA; Metodologia do Trabalho Pedagógico e Avaliação.
 Público Alvo:  Professores e especialistas de EJA Anos Finais da SME que participa-
ram do módulo I do GF no 1º semestre de 2011 (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de EJA Anos Finais da SME
 Nº Vagas:  30
 Carga Horária:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  6ª feira - 08h00min - 10h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.1. GRUPO DE FORMAÇÃO: ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
(3º e 4º CICLOS) 
 Ementa:  Estudo para a implementação das Diretrizes Curriculares da Secretaria Mu-
nicipal de Educação para os ciclos III e IV do Ensino Fundamental; levantamento, 
discussão e elaboração dos conteúdos programáticos dos componentes curriculares e 
das áreas de conhecimento; dos subsídios teóricos e práticos ao processo de avaliação 
de aprendizagem, em consonância com as Diretrizes Curriculares.
 Público Alvo:  Professores que atuam no ano de 2011 nos Anos Finais e Iniciais (para os 
componentes curriculares de Arte, Educação Física e Inglês) do Ensino Fundamental da 
SME nos respectivos componentes curriculares listados abaixo. (EXCLUSIVAMENTE)
 Observação:  No ato da inscrição, observar-se-á o componente curricular em que o can-
didato tem seu campo de atuação no ano letivo de 2011, no qual fará sua inscrição.
 Nº Vagas:  25 por disciplina e por turma
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.1.1. Grupo de Formação do Componente Curricular: Língua Portuguesa 
 Formadoras:  Maria Lúcia Costa de Oliveira Cerone (Turma A) e Maria Aparecida 
Lopes (Turma B e C)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Língua Portuguesa da SME
 Dia e Horário:  Turma A: 2ª feira - 08h30min - 11h00min
Turma B: 2ª feira - 14h30min - 17h00min
Turma C: 2ª feira - 19h00min - 21h30 
 A.1.2. Grupo de Formação do Componente Curricular: Arte 
 Formadora:  Roseli Ferrari
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Artes da SME
 Dia e Horário:  Turma A: 2ª feira - 08h30min - 11h00min
Turma B: 3ª feira - 14h30min - 17h00min
Turma C: 3ª feira - 19h00min - 21h30min
 1.3. Grupo de Formação do Componente Curricular: Inglês 
 Formadora:  Karina Aparecida Vicentin
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Inglês da SME
 Dia e Horário:  Turma A: 2ª feira - 08h30min - 11h00min
Turma B: 2ª feira - 14h30min - 17h00min
Turma C: 2ª feira - 19h00min - 21h30min (com foco nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental Regular)
 A.1.4. Grupo de Formação do Componente Curricular: ERET 

 Formadora:  Renata Lanza
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de ERET da SME
 Dia e Horário:  3ª feira - 14h30min - 17h00min
 A.1.5. Grupo de Formação do Componente Curricular: Matemática   
 Formadora:  Adriana C. Almeida
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Matemática da SME
 Dia e Horário:  Turma A: 4ª feira - 08h30min - 11h00min
Turma C: 2ª feira - 19h00min - 21h30min
 A.1.6. Grupo de Formação do Componente Curricular: Ciências 
 Formadora:  Vera Rita Godoy
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Ciências da SME
 Dia e Horário:  Turma A: 4ª feira - 08h30min - 11h00min
Turma B: 4ª feira - 14h30min - 17h00min
Turma C: 4ª feira - 19h00min - 21h30min
 A.1.7. Grupo de Formação do Componente Curricular: História 
 Formador:  Antonio Carlos Rodrigues de Moraes
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de História da SME
 Dia e Horário:  Turma B: 5ª feira - 14h00min - 16h30min
 A.1.8. Grupo de Formação do Componente Curricular: Geografia 
 Formadora:  Heronilda de Alcantara
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores de Geografia da SME
 Dia e Horário:  Turma B: 5ª feira - 14h00min - 16h30min
 A.52. CURSO: LER E ESCREVER - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
(INICIANTE) 
 Formadoras:  Danieli Sebastiana Oliveira Tasca
 Ementa:  Fundamentação sobre os processos de construção da leitura e da escrita pela 
criança dentre eles: Hipóteses de escrita e aprendizado do sistema alfabético de escri-
ta; Estratégias de leitura; Processos de letramento. Metodologia de resolução de situa-
ções problema: intervenções problematizadoras, agrupamentos produtivos, atividades 
desafiadoras etc. Modalidades de organização didática. Situações didáticas de alfabe-
tização. Aprendizagem da linguagem escrita (normas e organização textual) a partir 
produções textuais, revisões e análises linguísticas. Realizar análises das situações 
didáticas propostas no material do Programa Ler e Escrever e desenvolvê-las com os 
alunos. O Curso está organizado em 03 (três) módulos, sendo o 1º módulo no 2º se-
mestre de 2011 e o 2º e 3º módulos durante o ano de 2012. O participante do Curso do 
Programa LER e ESCREVER que concluir os 03 módulos receberá um certificado de 
 180 h/a , já o que concluir apenas 01 ou 02 módulos receberá a certificação por módulo 
de  60 h/a  ao final de cada um deles.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores dos 
Anos Iniciais do
Ensino Fundamental da SME, em segundo lugar pelos especialistas da SME, em ter-
ceiro lugar pelos professores da FUMEC e em quarto lugar pelos professores de Edu-
cação Infantil da SME. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
da SME
 Nº Vagas:  20
 Carga Horária Total:  180 h/a (60 h/a por módulo, sendo 45 h/a presenciais e 15 h/a 
não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma A: 2ª feira - 14h00min - 16h30min
Turma B: 4ª feira - 08h00min - 10h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.53. CURSO: LER E ESCREVER - PRÁTICAS ESCOLARES DE LEITURA 
E ESCRITA NOS ANOS INICIAIS (INICIANTE) 
 Formadoras:  Maria Aparecida Pereira Montagner
 Ementa:  O curso pretende abordar discussões sobre as práticas pedagógicas de en-
sino da Língua Portuguesa e a partir delas identificar quais dificuldades ocorrem na 
introdução e no trabalho de alguns conceitos dessa área de conhecimento. Pretende-se, 
ainda, construir caminhos para ressignificar a ação pedagógica nas aulas de Língua 
Portuguesa e realizar análises das situações didáticas propostas no material do Progra-
ma Ler e Escrever e desenvolvê-las com os alunos. O Curso está organizado em 03 
(três) módulos, sendo o 1º módulo no 2º semestre de 2011 e o 2º e 3º módulos durante 
o ano de 2012. O participante do Curso do Programa LER e ESCREVER que concluir 
os 03 módulos receberá um certificado de  180 h/a , já o que concluir apenas 01 ou 02 
módulos receberá a certificação por módulo de  60 h/a  ao final de cada um deles.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores dos 
Anos Iniciais do
Ensino Fundamental da SME, em segundo lugar pelos especialistas da SME, em ter-
ceiro lugar pelos professores da FUMEC e em quarto lugar pelos professores de Edu-
cação Infantil da SME. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
da SME
 Nº Vagas:  20
 Carga Horária Total:  180 h/a (60 h/a por módulo, sendo 45 h/a presenciais e 15 h/a 
não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma A: 2ª feira - 14h00min - 16h30min
Turma B: 3ª feira - 19h00min - 21h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 A.54. CURSO: LER E ESCREVER - CONTEXTUALIZANDO A MATEMÁTI-
CA NOS ANOS INICIAIS (INICIANTES) 
 Formador:  Domenico Gallicchio Neto
 Ementa:  O curso pretende abordar discussões sobre as práticas pedagógicas de ensino 
da Matemática e a partir delas identificar quais dificuldades ocorrem na introdução e 
no trabalho de alguns conceitos dessa área de conhecimento. Pretende-se, ainda, cons-
truir caminhos para ressignificar a ação pedagógica nas aulas de Matemática e realizar 
análises das situações didáticas propostas no material do Programa Ler e Escrever e 
desenvolvê-las com os alunos. O Curso está organizado em 01 (um) módulo em 201: 
Números e Operações - (60h/a). No primeiro e segundo semestre de 2012 organizado 
em 02 (dois) módulos: Grandezas e Medidas (60h/a) e Tratamento da Informação 
(60h/a). O participante do Curso do Programa LER e ESCREVER que concluir os 03 
módulos receberá um certificado de  180 h/a , já o que concluir apenas 01 ou 02 módu-
los receberá a certificação por módulo de  60 h/a  ao final de cada um deles.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores dos 
Anos Iniciais do



6 Campinas, segunda-feira, 11 de julho de 2011Diário Ofi cial do Município de Campinas

Ensino Fundamental da SME, em segundo lugar pelos especialistas da SME, em ter-
ceiro lugar pelos professores da FUMEC e em quarto lugar pelos professores de Edu-
cação Infantil da SME. (EXCLUSIVAMENTE)
 Possibilidade de uso da CHP:  Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
da SME
 Nº Vagas:  20
 Carga Horária Total:  180 h/a (60 h/a por módulo, sendo 45 h/a presenciais e 15 h/a 
não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  4ª feira - 14h00min - 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 EIXO B: inclui os Cursos/GFs que poderão ser remunerados por meio de Hora 
Projeto, HP 
 B.34. CURSO: A FOTOGRAFIA NAS ESCOLAS 
 Formadora:  Carolina Engler
 Ementa:  Este curso vai trabalhar, através de dinâmicas lúdicas que podem ser replica-
das com adolescentes, os conceitos básicos da fotografia e de programa de tratamento 
de imagem, tornando o professor familiarizado com equipamento e noções básicas 
referente à linguagem fotográfica (como composição, estilo, efeitos visuais e filtros), 
o curso aprimora o “olhar fotográfico”, procurando desenvolver o senso estético.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores do 
Ensino Fundamental da SME e em segundo os demais professores da SME.
 Pré-requisito:  possuir equipamento próprio - máquina fotográfica.
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais) 
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Nº Vagas:  20 
 Dia e Horário:  2ª feira - 14h00min - 16h30min
 Início previsto:  dia  15  de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.35. CURSO: CONFECÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS A PARTIR DE RE-
SÍDUOS. 
 Formadora:  Maria Cristina Coelho
 Ementa:  Promover e estimular a confecção de materiais lúdico-pedagógicos interati-
vos, a partir de resíduos, baseando-se nas premissas da educação compartilhada com 
qualidade, respeito à vida e ao meio ambiente e cultura ambiental sustentável.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores da 
Educação Infantil da SME, em segundo lugar pelos professores dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental da SME e em terceiro lugar pelos demais profissionais de educa-
ção infantil da SME. (EXCLUSIVAMENTE)
 Vagas:  25
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais) 
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  3ª feira - 08h00min - 10h30min 
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.36. CURSO: NOVAS TECNOLOGIAS E DANÇA ÁRABE: UM CAMINHO 
PARA A PESQUISA EM SEXUALIDADE HUMANA  
 Formadora:  Silvana Salvador do Amaral 
 Ementa:  O curso tem como objetivo propiciar uma reflexão voltada para as múltiplas 
formas de manifestação da sexualidade e o lugar que estas manifestações ocupam em 
nossa sociedade. Os meios utilizados para a reflexão serão as danças (masculina e 
feminina) e a cultura árabes, a pesquisa sobre a história da sexualidade humana, in-
cluindo a construção de blogs, canais de youtube e de documentários e vídeos através 
do programa Movie Maker.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores dos 
Anos Finais do Ensino Fundamental da SME e em segundo lugar pelos demais profes-
sores da SME, dos CEIs e das Entidades Conveniadas. (EXCLUSIVAMENTE)
 Nº Vagas:  25
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais) 
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma A: 3ª feira - 14h30min - 17h00min
Turma B: 3ª feira - 18h30min - 21h00min 
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.37.   CURSO: A DANÇA NAS ESCOLAS - UM RECURSO PARA A APREN-
DIZAGEM 
 Formadora:  Adriane Marques Fernandes 
 Ementa:  Conhecer e perceber o papel da dança no âmbito educacional, por meio de 
sua história, utilizando como recursos a leitura e discussão de textos, vídeos e vivên-
cia, a fim de fornecer elementos para a criação de novos apreciadores e incentivadores 
da dança nas escolas.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores do Ensino 
Fundamental da SME, em segundo pelos demais professores da SME, e em terceiro lugar 
pelos professores dos CEIs e das Entidades Conveniadas. (EXCLUSIVAMENTE)
 Nº Vagas:  25
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a não presenciais) 
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma A: 2ª feira - 18h30min - 21h00min
Turma B: 5ª feira - 8h30min - 11h00min 
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.38. CURSO DE UTILIZAÇÃO DE OBJETOS EDUCACIONAIS-INTERNET 
 Formadora:  Karen Duarte Peluci
 Ementa:  Este curso foi criado para ajudar os professores a dinamizar sua atuação em 
sala de aula e os gestores a incentivar o uso do laboratório de informática através do 
conhecimento e da utilização de objetos educacionais da internet. Nele serão apresen-
tados diversos sites e suas possibilidades de uso pedagógico.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores que 
participaram do Curso de Utilização do LIED e Informática Educativa, no 1º semestre 
de 2011, e em segundo lugar pelos demais professores e gestores da SME e da FU-
MEC. (EXCLUSIVAMENTE)
 Nº Vagas:  15 por turma
 Carga Horária Total:  40 h/a

 Carga Horária Semanal:  03 h/a
 Dia e Horário:  Turma A: 2ª feira - 08h00min - 10h30min
Turma B: 2ª feira - 14h00min - 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.39. CURSO DE UTILIZAÇÃO DE OBJETOS EDUCACIONAIS - INTER-
NET II (CONTINUIDADE) 
 Formadora:  Karen Duarte Peluci
 Ementa:  Este curso foi criado para ajudar os professores a dinamizar sua atuação 
em sala de aula e gestores a incentivar o uso do laboratório de informática através do 
conhecimento e da utilização de objetos educacionais da internet. Será dada a conti-
nuidade do curso iniciado no primeiro semestre/2011, devido a grande variedade de 
objetos educacionais existentes e a boa avaliação do grupo que participou, utilizando 
o que foi trabalhado em sua prática pedagógica.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos professores que 
participaram do Curso de Utilização de Objetos Educacionais - Internet, no 1º semes-
tre de 2011, e em segundo lugar pelos demais professores e gestores da SME e da 
FUMEC. (EXCLUSIVAMENTE)
 Nº Vagas:  15 por turma
 Carga Horária Total:  40 h/a
 Carga Horária Semanal:  03 h/a
 Dia e Horário:  Turma A: 4ª feira - 08h00min - 10h30min
Turma B: 4ª feira - 14h00min - 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.40. CURSO: PRODUÇÃO DE PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS USANDO 
FERRAMENTAS DA INTERNET 
 Formadora:  Adriana Carla Betioli
 Ementa:  O curso fornecerá subsídios para o conhecimento e criação de publicações 
eletrônicas como livros virtuais, revistas e conteúdos multimídia. O objetivo é levar 
o educador a produzir novos conteúdos e divulgar o seu trabalho dentro das diversas 
possibilidades que a rede Internet oferece.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos profissionais que 
participaram do Curso Mídias na Educação - Trabalhando Áudio e Publicações, no 1º se-
mestre de 2011, e em segundo lugar pelos demais profissionais da SME e da FUMEC.
 Pré requisitos:  Conhecimentos em navegação na Internet, anexar arquivos em email. 
Conhecimentos básicos em editor de texto e apresentação. Para tanto, o candidato ao 
curso deverá realizar uma entrevista através de formulário online no seguinte endereço 
http://tinyurl.com/entrevistante, durante o período de inscrição.
 Nº Vagas:  15 por turma
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a à distância)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  Turma A: 5ª feira - 08h30min - 11h00min
Turma B: 5ª feira - 14h00min - 16h30min
Turma C: 5ª feira - 18h30min - 21h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.16. CURSO:   INFORMÁTICA PARA GESTORES 
 Formadora:  Márcia Azevedo
 Ementa:  Este curso foi elaborado visando atender as necessidades dos gestores no uso 
das tecnologias no trabalho administrativo da unidade escolar.
 Público Alvo:  Gestores da SME e FUMEC, preferencialmente os que participaram do 
curso oferecido no 1º semestre de 2011. (EXCLUSIVAMENTE)
 Nº Vagas:  15 por turma
 Carga Horária Total:  40 h/a
 Carga Horária Semanal:  03 h/a
 Dia e Horário:  Turma A: 5ª feira - 08h00min - 10h30min 
Turma B: 5ª feira - 14h00min - 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.41. CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 Formadora:  Márcia Azevedo
 Ementa:  Este curso foi elaborado visando a inclusão digital dos professores e gesto-
res, para que se apropriem das tecnologias e possam utiliza-las de forma a enriquecer 
seu trabalho na unidade escolar.
 Público Alvo:  Professores e gestores da SME e FUMEC. (EXCLUSIVAMENTE)
 Pré requisitos:  Que o candidato inscrito não tenha participado de outra oferta de 
Curso Básico de Informática Educativa pelo NTE anteriormente.
 Nº Vagas:  15 por turma
 Carga Horária Total:  60 h/a (51 h/a presenciais e 09 h/a à distância)
 Carga Horária Semanal:  03 h/a
 Dia e Horário:  Turma A: 3ª feira - 08hmin - 10h30min
Turma B: 3ª feira - 14h00min - 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.33. GRUPO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE LÍN-
GUA ESTRANGEIRA 
 Formadora:  Sevane Maria Cortijo Costa Pinheiro
 Ementa : O GF reflete sobre a prática pedagógica do professor, discutindo e propondo 
atividades que visem à aprendizagem dos alunos em língua e cultura estrangeira.
 Público Alvo : Professores que participam do Projeto Línguas, ministrando aulas para 
os alunos da Rede Municipal de Educação de Campinas. (EXCLUSIVAMENTE)
 Nº Vagas:  15
 Carga Horária Total : 40 h/a (30 h/a presenciais e 10 h/a não presenciais)
 Carga Horária Quinzenal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  4ª feira - 14h30min - 17h00min (encontros quinzenais)
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.42. CURSO: A BOTÂNICA INSERIDA NO CURRÍCULO: POSSIBILIDA-
DES DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 Formadora:  Vera Rita Ferreira de Godoy
 Ementa:  estudar as múltiplas possibilidades de trabalhar os conhecimentos botânicos 
a partir da flora existente na escola ou no entorno escolar como hortas, jardins, árvo-
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res, gramados. 
 Público Alvo:  Professores do Ensino Fundamental da SME e EJA II. (EXCLUSIVA-
MENTE)
 Nº Vagas:  30
 Carga Horária Total:  30 h/a
 Carga Horária Semanal:  03 h/a
 Dia e Horário:  2ª feira - 09h00min - 11h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.43. CURSO: CONCEITOS E PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 
  MÓDULO II 
 Formadora:  Magda Aparecida Teodósio Ribeiro
 Ementa:  aprofundamento dos conceitos biorregionalismo e sujeito ecológico nas prá-
ticas pedagógicas. 
 Público Alvo:  Profissionais que tenham participado do módulo I deste curso, no 1º 
semestre de 2011. (EXCLUSIVAMENTE)
 Nº Vagas:  30
 Carga Horária Total:  40 h/a (36 h/a presenciais e 04 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  03 h/a
 Dia e Horário:  Turma A: 5ª feira - 08h30min - 11h00min
Turma B: 5ª feira - 14h00min - 16h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.44. CURSO: CONTANDO E FAZENDO ARTE - MÓDULO II 
 Formadora:  Fabiana Cristina Pereira
 Ementa:  apresentação de novas técnicas de confecção de personagens para a criação 
de histórias com temáticas ambientais veiculadas na mídia, como a erupção dos vul-
cões, terremotos, tsunamis.
 Público Alvo:  Profissionais que tenham participado do módulo I deste curso, no 1º 
semestre de 2011. (EXCLUSIVAMENTE)
 Nº Vagas:  30
 Carga Horária Total:  40 h/a (36 h/a presenciais e 04 h/a não presenciais)
 Carga Horária Semanal:  03 h/a
 Dia e Horário:  2ª feira - 18h00min - 20h30min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.45. CURSO:   SEXUALIDADE HUMANA, GÊNERO E ETNIA - MÓDULO II 
 Formadores:  Luiz Carlos Cappellano e Sueli Aparecida Gonçalves
 Ementa:  Promover, a reflexão e ações sociais comprometidas com a qualidade de 
vida das pessoas, bem como de enfrentamento de problemas sociais, calcados em 
atividades de expressão cultural, oral, corporal significativa, alicerçado em debates 
temáticos relacionados ao tema sexualidade humana, gênero e etnia, valorizando a 
diversidade étnico/cultural e de gênero.
 Público Alvo:  Em primeiro lugar as vagas serão preenchidas pelos cursistas que con-
cluíram o Curso Sexualidade Humana, Gênero e Etnia (Módulo I) no primeiro semes-
tre de 2011 e em segundo lugar pelos demais profissionais da SME, da FUMEC, dos 
CEIs e das Entidades Conveniadas.
 Nº Vagas:  30
 Carga Horária Total:  30 h/a
 Carga Horária Semanal:  03 h/a
 Dia e Horário:  4ª feira - 18h30min - 21h00min (encontros quinzenais)
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  CEFORTEPE
 Endereço:  Rua Dr. João Alves dos Santos, 860 - Jardim das Paineiras
 B.46. CURSO DE FORMAÇÃO EM MÚSICA  
 Formadora:  Ana Maria Salvagni
 Ementa:  Este curso tem por objetivo fornecer aos professores de Arte as bases neces-
sárias ao ensino de música nas escolas. A partir da fundamentação teórica, prática e da 
vivência de cada professor acerca dos principais elementos que constituem a música, 
poder-se-á alcançar o entendimento e o estímulo ao trabalho pedagógico. Juntos, co-
nhecimento e motivação se constituem nos alicerces para o desenvolvimento de uma 
boa metodologia de ensino.
 Público Alvo:  Professores de Arte da SME. (EXCLUSIVAMENTE)
 Nº Vagas:  50
 Carga Horária Total:  35 h/a (28 h/a presenciais e 07 h/a não presenciais)
 Carga Horária dos Encontros Presenciais:  04 h/a
 Dia e Horário:  Sábado - 08h30min - 11h50min
 Início previsto:  dia  27  de agosto de 2011
 Local:  a definir
 Endereço:  a definir
 B.47. CURSOS: A APROPRIAÇÃO DO LIVRO E ESTRATÉGIAS DE LEITURA 
 Coordenação:  Ronaldo Simões Gomes (Batata) e Adriano Bueno
 Ementa:  Este curso pretende resgatar e socializar as práticas de incentivo à leitura, 
buscando ampliar o seu espaço na atividade escolar e explorar de maneira otimizada 
as estruturas de suporte à atividade de leitura existentes na escola e nos entornos dela, 
no sentido de motivar os estudantes à apropriação da cultura livresca.
 Público Alvo:  Professores da SME, da FUMEC, dos CEIs e das Entidades Conve-
niadas
 Nº Vagas:  30
 Carga Horária Total:  60 h/a (45 h/a presenciais e 15 h/a em atividades práticas de 
leitura e pesquisas)
 Carga Horária Semanal:  04 h/a, sendo 03 h/a presenciais e 01 h/a não presencial
 Dia e Horário:  3ª feira - 08h30min - 11h00min
 Início previsto:  a partir da semana do dia 08 de agosto de 2011
 Local:  Biblioteca Pública Municipal Prof. Ernesto Manoel Zink (atrás da Prefeitura)
 Endereço:  Avenida Benjamin Constant, 1.633 - Centro

Secretaria Municipal de Educação
Departamento Pedagógico

Coordenadoria Setorial de Formação
Campinas, ________ / ________ / ____________

SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS/GFs CENTRALIZADOS 2011
(cf Resoluções SME Nº 22/2010, FUMEC Nº 07/2010 e SME/FUMEC Nº 02/2011)

Sr(a). ________________________________________________________________________, 

__________________________________cargo / função, solicito autorização para participação no 
Curso / GF ___________________________________________________________________

I. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) DA SME OU DA FUMEC SOLICITANTE:
Nome Completo: _______________________________________________________________
___________________________________
Unidade Educacional Sede: _______________________________________________________
__________________________________
Cargo / Função (especificar): ____________________________________ Jornada Semanal de 
Trabalho: __________________________

II. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO/GF:
Curso/GF: _____________________________________________________________________
__________________________________
Nome do(a) Formador(a): _________________________________________________________
__________________________________
Dia e Horário: _______________________________________________________
Carga Horária Total: _____________________________________ Carga Horária Se-
manal: ____________________________________

III. IDENTIFICAÇÃO DO TEMPO PEDAGÓGICO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO/GF: 
( ) CHP ( ) HP

IV. AUTENTICAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA RELATIVAS ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS 
NESTE FORMULÁRIO:

___________________________________________________
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata

V. MANIFESTAÇÃO:

V.1. do Conselho de 
Escola, conforme artigo 
11 da Resolução SME 
Nº 22/2010:

( ) defiro 
( ) indefiro

OU

V.2. da Representante 
Regional, conforme 
inciso 2, artigo 25 da 
Resolução SME Nº 
22/2010:

( ) defiro 
( ) indefiro

OU

V.3. da Coordenadoria 
do Programa de Jovens e 
Adultos (CPJA), conforme 
Resolução FUMEC Nº 
07/2010:

( ) defiro 
( ) indefiro

Assinatura e carimbo 
do Presidente do 
Conselho de Escola

Assinatura e carimbo do
Representante Regional 
da SME

Assinatura e carimbo da
CPJA da FUMEC

DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA
Declaramos para devidos fins, que o professor, acima identificado, esteve presente no Curso/GF 
nas seguintes datas:

DATA
RUBRICA DO(A) 

FORMADOR(A) DO 
CURSO/GF

CIÊNCIA DA
CHEFIA IMEDIATA DATA

RUBRICA DO(A) 
FORMADOR(A) DO 

CURSO/GF

CIÊNCIA DA
CHEFIA IMEDIATA

Obs.: Este documento é de responsabilidade do(a) professor(a), que deve apresentá-lo ao 
formador(a) do Curso / GF em todos os encontros, e, ao final de cada mês, à direção da Unidade 
Educacional, que deverá arquiva-lo no prontuário do(a) professor(a), após o preenchimento total 
do impresso.

ANEXO VI – CRONOGRAMA GERAL - 2º SEMESTRE 2011

DATAS ATIVIDADES PREVISTAS

DAS 12 H DO DIA 12 DE JULHO ATÉ
18 H DO DIA 27 DE JULHO DE 2011

INSCRIÇÃO VIA ON LINE, PELA PÁGINA DA INTERNET 
HTTP://INSCRICOESCEFORTEPE.IMA.SP.GOV.BR

ATÉ 05 DE AGOSTO DE 2011
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS VIA ON LINE, PELA PÁ-
GINA DA INTERNET HTTP://INSCRICOESCEFORTEPE.IMA.
SP.GOV.BR E EM DOM POSTERIORMENTE.

CONFERIR NO ANEXO I

INÍCIO PREVISTO PARA OS CURSOS E GFS;

INSCRIÇÃO PARA AS VAGAS REMANESCENTES NO LOCAL 
DE CADA CURSO/GF ATÉ O 3º ENCONTRO DE ACORDO COM 
O INÍCIO DE CADA CURSO/GF.

 Art .  2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
  MÁRCIO ROGÉRIO SILVEIRA DE ANDRADE 

 Secretário Municipal De Educação 
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 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 COMUNICADO 
 O Secretário Municipal de Esportes, no uso de suas atribuições,  COMUNICA  que:
Acontecerá, no  dia 16 de julho de 2011, das 08:00h as 23:00h e dia 17 de julho 
de 2011, das 08:00h às 18:00h na Praça “Arautos da Paz”, situada na Av. Heitor 
Penteado - s/n, Bairro Taquaral,   a Virada Esportiva de Campinas  . 
A Praça de Alimentação do evento ficará sob responsabilidade do Projeto de Feiras / 
Programa de Economia Solidária da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e se-
guirá os padrões e critérios dos eventos municipais .  Os expositores que estarão partici-
pando fazem parte da Rede Regional Solidária no segmento de alimentação. Maiores 
esclarecimentos pelos telefones: 2117-5171 ou 93184023. 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 GUSTAVO LEMOS PETTA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   

 O Secretário Municipal de Esportes e Lazer, na qualidade de Presidente do  Conse-
lho Diretor do Fundo de Assistência ao Desporto Amador (FADA)  e no uso de 
suas atribuições, vem, em cumprimento das legislações vigentes e do Decreto sob o 
nº. 17.094, de 10/06/2010, designar os servidores públicos que poderão, nos Jogos 
Regionais da Zona Leste e nos Jogos Abertos do Interior, no corrente ano, realizar a 
utilização, a administração, a gerência e a prestação de contas dos recursos advindos 
do respectivo Fundo de Assistência ao Desporto Amador (FADA), quais sejam: 
- Vanda Regina de Almeida, portadora da matrícula nº. 95.622-8 
- Marcelo Bandiera Sálvio, portador da matrícula nº. 107.737-6. 

 Campinas, 04 de julho de 2011 
 GUSTAVO LEMOS PETTA 

 Secretário Municipal De Esportes E Lazer 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE AVALIAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS   

 Nos termos do Decreto Municipal nº 16.760/09, modificado pelo Decreto Municipal 
nº 17.184/10, os contratos de locação de imóveis para uso da Administração Munici-
pal, e seus aditamentos, com vencimento no mês de  SETEMBRO de 2.011 , deve-
rão ser prorrogados mediante Aditivo Contratual com cláusula específica de reajuste 
anual, calculados com base na variação anual do índice indicado na última linha do 
quadro abaixo: 

MÊS DA PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL ÍNDICE CONSIDERADO ÍNDICE DE REAJUSTE 

ANUAL

FEVEREIRO / 2.011 IPC DA FIPE 6,01%

MARÇO / 2.011 IPC DA FIPE 6,40%

ABRIL / 2.011 IPC DA FIPE 6,20%

MAIO / 2.011 IPC DA FIPE 6,04%

JUNHO / 2.011 IPC DA FIPE 6,06%

JULHO / 2.011 INPC DO IBGE 6,29%

AGOSTO / 2.011 INPC DO IBGE 6,44%

SETEMBRO / 2.011 IPC DA FIPE 6,46%
 

 Campinas, 07 de julho de 2011 
 ENGº HENRIQUE DUARTE DE MIRANDA 

 Respondendo Pela CSAI/DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo nº:   05/10/12405 anexos 06/10/10273, 07/03/2302, 08/03/3057, 09/10/4034, 
10/03/4034 e 11/03/3641 
 Interessado:   Maria Cecília Barel Leme 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.C.:   037.781.500-02 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo ao artigo 68 da Lei 13.104/07,  defiro o pe-
dido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente aos exercícios de 2005 
e 2007 , relativo ao imóvel codificado sob o nº  037.781.500-02,  alterando-se o tipo/
padrão/subpadrão para  F-2.0 , pois foi constatado em vistoria que o imóvel estava 
classificado incorretamente, nos termos do artigo 18 da Lei 11.111/01, e da tabela VIII 
da Lei 12.176/04,  observando que a partir do exercício de 2006 , o valor do m² de 
construção deverá ser apurado nos termos dos artigos 8, 18C e 20 da Lei 11.111/01 
alterada pela Lei 12.445/05, consoante o disposto no artigo 145, III, do CTN, confor-
me demonstrado abaixo:

ÁREA CONSTRUÍDA (M²) ANO BASE TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO

225,73 1987 NRH - 3

138,15 1987 NRH - 3

42,80 1987 RH - 3

ÁREA TOTAL: 406,68 M² -

Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos au-
tos, e atendendo ao artigo 68 da Lei 13.104/07,  defiro parcialmente o pedido de re-
visão do lançamento do IPTU, correspondente aos exercícios de 2006, 2008, 2009, 
2010 e 2011,  relativo ao imóvel codificado sob o nº  037.781.500-02  ,  atribuindo-se ca-

tegoria construtiva e ano base de depreciação para cada um dos pavimentos existentes 
no imóvel, vez que o valor do metro quadrado de construção é aquele correspondente 
a cada um dos respectivos pavimentos, conforme padrões construtivos previstos nas 
tabelas constantes da Lei 11.111/01 (e alterações), posto tratar-se de imóvel com mais 
de um tipo/padrão/subpadrão construtivo com característica predominantemente não 
residencial, nos termos dos artigos 8, 18C e 20 da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 
12.445/05 e pela Lei 13.209/07), conforme o demonstrado abaixo, ressaltando, porém, 
que não há amparo legal para atribuição do valor venal de R$ 120.000,00, alegado 
pelo impugnante, conforme apurado na vistoria realizada em 21/03/2011, conforme 
parecer fiscal às fls. 58:

ÁREA CONSTRUÍDA (M²) ANO BASE TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO

225,73 1987 NRH - 3

138,15 1987 NRH - 3

42,80 1987 RH - 3

ÁREA TOTAL: 406,68 M² -

Os lançamentos anteriormente constituídos relativamente aos exercícios de 2006 a 
2011 deverão ser substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos ter-
mos da Lei 11.111/01; em consonância com os artigos 145, 149 e 173 do Código 
Tributário Nacional.
 Determino a atualização cadastral a partir do exercício de 2012 , alterando-se a 
área construída para 392,62 m², conforme parecer fiscal às fls. 59, atribuindo-se tipo/
padrão/subpadrão de construção e ano base de depreciação para cada um dos pavi-
mentos existentes no imóvel, conforme demonstrado abaixo, nos termos dos artigos 8, 
18C e 20 da Lei 11.111/01 (e alterações):

ÁREA CONSTRUÍDA (M²) ANO BASE TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO

211,67 1987 NRH - 3

138,15 1987 NRH - 3

42,80 1987 RH - 3

ÁREA TOTAL: 392,62 M² -

 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo art. 74 da 
Lei 13.104/07, por não cumprir as exigências do art. 4º, 33 e 68 da referida Lei.
 Protocolo nº: 03/10/15969 anexos 04/10/06457, 05/10/06293, 06/10/6365, 
07/03/01369, 08/03/1328, 09/03/1160, 09/03/10089, 10/03/03326 
 Interessado:   Antonio Jesus de Almeida 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3451.34.79.0269.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro   os pedidos 
de revisão dos lançamentos do IPTU, exercícios de 2003 a 2010 , alterando-se  nos 
exercícios de 2003 a 2005  o tipo/padrão/subpadrão de E-2.0 para C-1.0 passando a 
área construída  em 2005  de 457,50m² para 512,32m² e o ano base de depreciação de 
1989 para 1990, conforme vistoria de 16/06/2009 e parecer fiscal à folha 78, nos ter-
mos do artigo 2º e tabela VII, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos artigos 
17, 18, da Lei 11111/2001; e para os  exercícios de 2006 a 2010 , apurando-se o valor 
do m² da construção, de acordo com o tipo construtivo, mediante preenchimento de 
Planilha de Informações Cadastrais(PICs) para cada edificação, com base na mesma 
vistoria e parecer fiscal à folha 78, nos termos dos artigos 17, 18C e tabela VI da Lei 
11111/2001, alterada pelas Leis 12445/05 e 13209/07, a seguir discriminados: 

EXERCÍCIOS: 2006 A 2010 

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA 
CONSTRUÍDA(M²)

CATEGORIA 
CONSTRUTIVA ANO DEPRECIAÇÃO

COBERTURA FRONTAL 77,51 NRH1 1989

TÉRREO GALPÃO 94,21 NRH4 1989

SUPERIOR SALÃO 144,52 NRH3 1989

TÉRREO SALÃO 144,52 NRH3 1989

COBERTURA CORREDOR 29,60 NRH3 2004

ÁREA LIVRE COB/WC 10,36 NRH4 2004

TÉRREO WC 5,80 NRH4 2004

ENTRADA SUPERIOR 5,80 NRH3 2004

TOTAL 512,32

Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de 
ofício a retificação dos dados cadastrais do imóvel referentes ao lançamento do 
exercício de 2011,  com os mesmos dados da decisão proferidaaos exercícios de 2006 
a 2010, conforme vistoria e parecer fiscal acima citados, nos termos dos artigos 8º, 
17, 18 e tabela VI da Lei 11111/2001, alterada pela Lei nº 12.176/04, 12445/05 e 
13209/2007.
Os lançamentos dos exercícios de 2003 a 2011 deverão ser substituídos, cancelando-se 
os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 
10400/99, 10736/2000 e 11111/01 alterada pelas Leis 12445/05 e 13209/07. 
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo: 10/03/13884 
 Interessado: Maria Cristina Lopes da Silva 
 Assunto: Não Incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações dos 
artigos 66 e 70, combinados com o artigo 3º da Lei nº 13.104/07,  reconheço a não-in-
cidência do ITBI  sobre a partilha de bens ocorrida nos autos do processo de separação 
judicial consensual nº 104/94, tramitado na 3ª Vara Cível da Comarca de Campinas, 
tendo em vista que não ocorreram tornas ou reposições que configurassem a onero-
sidade da operação, não incorrendo na hipótese determinada pelo artigo 1º da Lei 
6.359/90 para que o tributo seja exigido.
 Protocolo: 10/10/41591 
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 Interessado: Aragona Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Assunto: Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07  indefiro  o pedido de 
reconhecimento da não incidência do ITBI sobre a transmissão dos imóveis codifica-
dos sob nº 3261.51.13.0145.00000, 3261.51.13.0165.00000, 3261.51.13.0185.00000 
e 3261.51.13.0205.00000 (referentes aos Lotes 7 e 8 unificados e matriculados no 
2º CRI sob nº 129094 e Lotes 09 e 10 unificados e matriculados no 2º CRI sob nº 
129765), incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, em 
face das disposições do § 4º do artigo 6º da Lei nº 12.391/05, tendo em vista que a 
empresa adquirente dos bens tem como objetivo social atividade exclusivamente rela-
cionada a incorporação e empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis 
próprios e de terceiros, incorrendo no impedimento da análise da atividade preponde-
rante determinado pelo citado dispositivo legal.  Determino  seja constituído o crédito 
tributário devido pelas transmissões imobiliárias decorrentes da lavratura da alteração 
do contrato social datada de 11/10/10, registrada na JUCESP em 25/10/10, nos termos 
da Lei nº 12.391/05.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial 
estabelecido pelo artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 Protocolo: 10/10/45512 
 Interessado: Banco Santander (Brasil) S.A. 
 Assunto: Não incidência do ITBI 
Com base nos elementos e documentos do presente processo e atendendo as deter-
minações dos artigos 66 e 70, combinados com o artigo 3º da Lei nº 13.104/07,  re-
conheço a não incidência do ITBI  sobre a transmissão do imóvel codificado sob 
nº 3423.13.73.0134.01032, tendo em vista que referido imóvel fora incorporado ao 
patrimônio do Banco Santander Meridional S/A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (antiga 
denominação do Banco Santander (Brasil) S/A) em realização de capital, em face 
da incorporação do Banco Santander Brasil S/A - CNPJ: 61.472.676/0001-72 (an-
teriormente denominado Banco Noroeste S/A), com extinção do banco incorporado 
e versão da totalidade do patrimônio para o banco incorporador, nos termos da Ata 
da Assembléia Geral Extraordinária, do Banco Santander Brasil S/A, realizada em 
31/08/06 e registrada na JUCESP em 29/12/06, consubstanciado nos termos do art. 5º, 
I, e § 5º do art. 6º da Lei nº 12.391/05 e do § 4º do art. 37 do CTN.  Deixo de recorrer  
à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra 
na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, 
alterado pela Lei nº 13.636/09.
 Protocolo: 11/10/11451 
 Interessado: Mércio José Silva 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei nº 13.104/07,  autorizo  que o valor pago através da 
GER 120551, em 19/09/07, por ocasião da lavratura Escritura de Cessão e Transferên-
cia de Direitos de Compromisso e Venda e Compra de Construção,  seja aproveitado  
no registro da Carta de Adjudicação expedida nos autos Ação de Adjudicação Com-
pulsória, de nº 3169/07, transitado na 3º Vara Cível da Comarca de Campinas, desde 
que mantidas as mesmas características do negócio anteriormente efetuado, consubs-
tanciado nos termos do § 2º do art. 3º da Lei nº 12.391/05.  Deixo de recorrer  à Junta 
de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na 
obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alte-
rado pela Lei nº 13.636/09.
 Protocolo: 2005/10/14.151 
 Interessado: Robert Keleti 
 C/C: 3234.22.81.0238.00000 e 3234.22.81.0253.01001 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise do pedido de revisão dos lançamentos de IPTU do 
exercício de 2005  para os imóveis acima identificados, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois os referidos lançamentos 
foram cancelados e reemitidos através de decisão proferida nos autos do processo pro-
tocolizado sob nº 2004/10/14.157. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, 
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso 
oficial de que trata o Artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2005/10/10.675  
 Interessado: Waldomiro Guedes de Souza 
 C/C: 3341.44.97.0104.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU  
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13104/07, 
 declaro prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento de IPTU do 
exercício de 2005  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi 
cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo protocoliza-
do sob nº 2002/201/344.  Deixo de recorrer  a Junta de Recursos Tributários, tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial de 
que trata o Artigo 74 da Lei nº 13104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2005/10/7.625 e anexos 2006/10/7.164, 2006/10/7.792 e 2009/03/11.176 
 Interessado: Aírton Miguel 
 C/C: 1463.43.84.0325.00000  
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU e Homologação de desistência 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento de IPTU do 
exercícios de 2004  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi 
cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo protocoliza-
do sob nº 04/10/10.369. E em atendimento ao pedido do interessado através do pro-
cesso protocolizado sob nº 09/03/11.176 juntado às fls. 29,  homologo a desistência 
 do processo protocolizado sob nºs 06/10/7.164 e 06/10/7.762, juntado às fls. 13 e 20, 
referente ao pedido de revisão do IPTU/2006 consubstanciado na disposição do Artigo 
15 da Lei 13.104/07. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, tendo em vista 
que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial de que 
trata o Artigo 74 da Lei nº 13104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2005/10/5.076 
 Interessado: Azael de Almeida 
 C/C: 4131.12.59.0292.01001 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 

 declaro prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento de IPTU do 
exercício de 2005  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi 
cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo protocoli-
zado sob nº 2003/10/15.583. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, tendo 
em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial 
de que trata o Artigo 74 da Lei nº 13104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2003/10/54.300 
 Interessado: Congregação Cristã no Brasil 
 C/C: 4311.24.14.0401.01001 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13104/07, 
 declaro prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento de IPTU do 
exercício de 2003  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi 
cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo protocoliza-
do sob nº 2000/0/5.174.  Deixo de recorrer  a Junta de Recursos Tributários, tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial de 
que trata o Artigo 74 da Lei nº 13104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2003/10/14.430 
 Interessado: José Amaro Justino 
 C/C: 3442.41.38.0350.01001 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento de IPTU do 
exercício de 2003  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi 
cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo protocoliza-
do sob nº 2000/0/23.568. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial de 
que trata o Artigo 74 da Lei nº 13104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2007/03/1.057 e anexos 2008/03/1.209 e 2010/03/2.031 
 Interessado: Edgar S. de Souza 
 C/C: 3263.62.27.0143.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise dos pedidos de revisão do lançamento de IPTU 
dos exercícios de 2007, 2008 e 2010  para o imóvel acima identificado, nos termos 
do Artigo 85 da Lei 13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o 
referido lançamento foi cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos 
do processo protocolizado sob nº 05/11/8251. Deixo de recorrer a Junta de Recursos 
Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatorieda-
de do recurso oficial de que trata o Artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei 
13.636/09.
 Protocolo: 2005/10/36.005  
 Interessado: Pedro Maurício Sampaio 
 C/C: 3411.44.16.0190.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise dos pedidos de revisão do lançamento de IPTU dos 
exercícios de 2005  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi 
cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo protocoli-
zado sob nº 09/10/7.688. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial de 
que trata o Artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2002/202/17  
 Interessado: Jamil Pereira Lima 
 C/C: 3443.41.66.0353.01001 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento de IPTU dos 
exercício de 2002  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi 
cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo protocoliza-
do sob nº 2001/8100260. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial de 
que trata o Artigo 74 da Lei nº 13104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo nº: 05/10/07740 
 Interessado:   Antonio Luiz Pereira 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3431.61.12.0260.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU, 
exercícios de 1998 e 1999,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do 
artigo 70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo 
previsto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão dos exercícios em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/05/0114 
 Interessado:   Suzeth Claus Gois 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3412.64.98.0124.01134 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2005,  por falta de legitimidade da requerente, posto que a mesma embora 
notificada, não apresentou documento comprovando a propriedade do imóvel ou a 
representatividade perante o sujeito passivo do imposto, conforme folhas 04 e 07, nos 
termos dos artigos 63, § 2º, 83, II, da Lei 13.104/07 e Decreto 16.274/08.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se 
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enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial nos termos do art. 74, da Lei nº 
13104/07, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o(a) requerente,  desde já, intimada para querendo,  pedir reconsideração  da 
decisão de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2005, no prazo de 
até 30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/10/07808 
 Interessado:   Yasuo Itokazu 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3213.31.50.0232.00000 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2004,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/10/12489 
 Interessado:   Clorindo Gonçalves Moreira 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3322.62.87.0128.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2005,  por falta de legitimidade do outorgante da procuração, posto que 
o mesmo não apresentou documento comprovando a propriedade do imóvel ou a re-
presentatividade perante o sujeito passivo do imposto, conforme folhas 03 e 08, nos 
termos dos artigos 63, § 2º, 83, II, da Lei 13.104/07 e Decreto 16274/08.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial nos termos do art. 74, da Lei nº 
13104/07,alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2005, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/10/07949 
 Interessado:   José Eduardo Prietto 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3413.53.73.0293.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, exer-
cício de 2005,  por falta de qualificação do requerente, posto que o mesmo embora notifi-
cado, não apresentou os documentos solicitados, conforme folha 06 e I.N. nº 001/2003.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial nos termos do art. 74, da Lei nº 
13104/07, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o(a) requerente,  desde já, intimada para querendo,  pedir reconsideração  da 
decisão de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2005, no prazo de 
até 30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/10/13859 
 Interessado:   Olympia Antonio Francisco 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3413.32.53.0385.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2005,  por falta de legitimidade da requerente, posto que a mesma embora 
notificada, não apresentou documento comprovando a propriedade do imóvel ou a 
representatividade perante o sujeito passivo do imposto, conforme folhas 06 e 09, nos 
termos dos artigos 63, § 2º, 83, II, da Lei 13.104/07 e Decreto 16.274/08.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficia, nos termos do art. 74, da Lei nº 
13104/07, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o(a) requerente,  desde já, intimada para querendo,  pedir reconsideração  da 
decisão de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2005, no prazo de 
até 30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 2005/10/13901 
 Interessado:   Murilo Gimenes Cançado Lessa 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3423.14.49.0001.01005 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2005,  por falta de legitimidade do requerente, posto que o mesmo embora 
notificado, não apresentou documento comprovando a propriedade do imóvel ou a re-
presentatividade perante o sujeito passivo do imposto, conforme folha 04, nos termos 
dos artigos 63, § 2º, 83, II, da Lei 13.104/07 e Decreto 16.274/08.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial nos termos do art. 74, da Lei nº 
13104/07, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2005, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/10/30534 
 Interessado:   Celestina Giatti Villares 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3411.63.87.0355.01001 e 3414.32.50.0097.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU, 
exercício de 2005,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão dos exercícios em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/10/35773 
 Interessado:   Edna Helena Vitorino Silva 

 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3364.24.83.0170.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2005,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/10/36946 
 Interessado:   Eunice Pinheiro 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3433.41.76.0001.09007 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2005,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/10/44433 
 Interessado:   Fernando Antonio Saraiva Filho 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3453.21.91.0509.00000, 3453.21.91.0521.00000, 3453.21.91.0533.00000, 
3453.21.91.0545.00000,  
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU, 
exercício de 2005,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão dos exercícios em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/10/49030 
 Interessado:   Moacyr Badan  
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3423.14.37.0346.01007 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2006,  por se encontrar extemporânea a solicitação, nos termos do artigo 
34, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado antes da constituição 
e notificação do lançamento.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 05/60/0400 
 Interessado:   Mostafa Bartos Isfahani 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   1464.53.50.1076.00000 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2005,  por falta de legitimidade do requerente, posto que o mesmo embora 
notificado, não apresentou documento comprovando a propriedade do imóvel ou a 
representatividade perante o sujeito passivo do imposto, conforme folhas 05 e 10, nos 
termos dos artigos 63, § 2º, 83, II, da Lei 13.104/07 e Decreto 16.274/08.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial nos termos do art. 74, da Lei nº 
13104/07, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o(a) requerente,  desde já, intimada para querendo,  pedir reconsideração  da 
decisão de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2005, no prazo de 
até 30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 2006/10/34666 
 Interessado:   Filomena Pinto Moreira 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3263.44.46.0118.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2007,  por se encontrar extemporânea a solicitação, nos termos do artigo 
34, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado antes da constituição 
e notificação do lançamento.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 06/10/46299 
 Interessado:   Rodrigo Marcos Bordin 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3433.31.94.0422.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício 2006,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do art. 70, I, 
da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo previsto no 
artigo 37 da mesma Lei.
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 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2006, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 2006/10/65097 
 Interessado:   Warner Reis Junior 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.C.:   3214.62.92.0001.00000 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU, 
exercícios de 2003 a 2005,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos 
do artigo 70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do 
prazo previsto no artigo 37 da mesma Lei, bem como,  houve a   desistência tácita da 
impugnação referente ao exercício de 2006, pois sobreveio pagamento do tributo 
ora reclamado , conforme comprovante à folha 05 e atestado à folha 09, nos termos 
do artigo 15, § 2º, da Lei 13104/07, não havendo nada a providenciar.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da de-
cisão de não conhecimento do pedido de revisão dos exercícios de 2003 a 2005, no 
prazo de até 30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 10/10/48356 
 Interessado:   Geraldo Bertolin 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3423.11.70.0139.01088 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2010,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 

 Campinas, 07 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 Diretor-DRI/SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA 

  

  Protocolo: 2002/40596 - Interessado(a): EURIPEDES DE LIMA TAVARES -Código 
Cartográfico: 3424.62.08.1247.00000 - Comunicamos que fica o interessado notificado(a) 
a sanear processo em referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação:
1- Cópia simples da Cédula de Identidade e do CPF ou Carteira de Habilitação.
2- Original ou cópia autêntica do instrumento de mandato, com outorga expressa de 
poderes de representação perante a administração pública para a prática do ato ou
3- Cópia atualizada da certidão de matrícula expedida pelo cartório de registro a que 
jurisdicionado o imóvel.
O atendimento da notificação, no prazo determinado, é condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu res-
pectivo arquivamento.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 PRISCILA MOREIRA SOARES 

 Agente Fiscal Tributário 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolo: 2005/10/6.279 e anexos 2006/10/9.880 e 2007/03/1.853 
 Interessado: João Renato Bennini 
 C/C: 3412.53.07.0026.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise dos pedidos de revisão do lançamento de IPTU dos 
exercícios de 2005, 2006 e 2007  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 
85 da Lei 13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lan-
çamento foi cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo 
protocolizado sob nº 2003/10/10.548. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, 
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso 
oficial de que trata o Artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2005/10/5.447 e anexo nº 2005/10/20.377 
 Interessado: Carlos Lugatto 
 C/C: 3431.51.51.0143.01001 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise dos pedido de revisão do lançamento de IPTU do 
exercícios de 2005  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi 
cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo protocoliza-
do sob nº 2003/10/9.573. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial de 
que trata o Artigo 74 da Lei nº 13104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2005/10/5.264 
 Interessado: Manoel Ribeiro da Silva 
 C/C: 5213.42.52.0160.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise do pedido de revisão dos lançamentos de IPTU do 
exercício de 2005  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi 
cancelado e reemitido através de decisão proferida nos autos do processo protocoliza-
do sob nº 2003/201/0018. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial de 

que trata o Artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo nº: 06/70/1915 
 Interessado:   Manoel Salvador Neto 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3432.34.82.0182.00000 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2006,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 06/10/55205 
 Interessado:  Alícia Margarita Ortiz Salvo 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3232.24.40.0006.00000 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2006,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 2006/10/52284 
 Interessado:   Maria da Penha Dias Silva 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3343.13.63.0451.00000 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2006,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 06/10/45338 
 Interessado:   Paulo Antonio Martins Palmeira 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3432.24.69.0102.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2002(reemitido em novembro/2002),  por se encontrar intempestiva a 
solicitação, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi 
protocolizado além do prazo previsto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 2006/10/17683 
 Interessado:   Felicio Tadeu Bragante 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3264.11.64.0119.00000 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2006,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
70, I, da Lei 11.109/01, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 37 da mesma Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 06/10/12755 anexo 10/10/46365 
 Interessado:   Condomínio Alvorada - Edifício Alphaville 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3412.53..65.0093.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2006,  por falta de legitimidade do Condomínio requerente, posto que 
o mesmo não detém a propriedade do imóvel, a Ata apresentada e a Convenção do 
Condomínio não conferem poderes ao Síndico para representar os proprietários do 
Edífício junto à municipalidade, conforme folhas 23 a 40, nos termos do artigo 83, II, 
da Lei 13.104/07 e artigo 25 do decreto 16274/08. 
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2006, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 06/10/07747 anexo 07/10/27672 
 Interessado:   Valdemar Donato F. dos Santos 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   4312.61.62.0373.00000 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
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exercício de 2006,  por falta de legitimidade do requerente, posto que o mesmo embora 
notificado, não apresentou documento comprovando a propriedade do imóvel ou a re-
presentatividade perante o sujeito passivo do imposto, conforme folha 12, nos termos 
dos artigos 63, § 2º, 83, II, da Lei 13.104/07 e Decreto 16.274/08.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial nos termos do art. 74, da Lei nº 
13104/07, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2006, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 2005/10/53980 anexo 06/10/65266 
 Interessado:   José Francisco Gimenes 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.C.:   3322.34.46.0379.01001 
Com base nos documentos acostados aos autos e atendendo aos dispositivos dos arti-
gos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  fica prejudicada a análise do pedido 
de revisão do lançamento do IPTU, exercício de 2005(emitido em janeiro/2005)  ,  
nos termos do artigo 85 da Lei 13104/2007, tendo em vista a perda do objeto da im-
pugnação, pois o lançamento em comento foi cancelado em face da reemissão efetu-
ada através do protocolo nº 04/10/25150, efetuado as alterações cadastrais, conforme 
comprovante à folha 89. Quanto aos lançamentos retroativos dos  exercícios de 2001 
a 2005  (reemitido em maio/2006) e 2006(reemitido em dezembro/2006)  houve a 
  desistência tácita das impugnações, pois sobreveio pagamento dos tributos ora 
reclamados , conforme comprovante à folha 90, nos termos do artigo 15, § 2º, da Lei 
13104/07, não havendo mais nada a ser providenciado.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial nos termos do art. 74, da Lei nº 
13104/07, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 10/10/32755 anexos 07/10/48090, 08/10/30409  
 Interessado:   Anna Cristina Bernicchi 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3234.62.15.0279.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer dos pedidos de revisão dos lançamentos do 
IPTU, exercícios de 2001 a 2005,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos 
termos dos artigos 83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado 
além do prazo previsto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 2007/10/51844 
 Interessado:  Admilson Francisco de Oliveira 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   4131.14.66.0450.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2007,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do artigo 
83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 09/03/13923 
 Interessado:   Luiz Roberto Aragão Pinto 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3423.42.37.0403.01016 
Em face do exposto, com fulcro nos documentos acostados aos autos e atendendo 
aos dispositivos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro   o 
pedido de atualização cadastral para fins de lançamento do IPTU,  haja vista que o 
protocolo nº 1999/37194, citado pelo requerente na referida DAC, já teve decisão e os 
lançamentos foram retificados a partir do exercício de 2005, conforme demonstativo 
à folha 11, bem como, houve omissão no preenchimento do referido formulário em 
relação a existência de elevador, conforme se verifica nos documentos anexos, nos 
termos dos artigos 63A a 63C e 63F, mantendo-se os dados cadastrais nos termos 
dos artigos 17, 18, e tabela VI do Anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pela Lei nº 
12.176/04, 12445/05 e 13209/2007.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 09/03/13927 
 Interessado:   Luiz Roberto Aragão Pinto 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3423.42.37.0403.01015 
Em face do exposto, com fulcro nos documentos acostados aos autos e atendendo 
aos dispositivos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro   o 
pedido de atualização cadastral para fins de lançamento do IPTU,  haja vista que o 
protocolo nº 1999/37194, citado pelo requerente na referida DAC, já teve decisão e os 
lançamentos foram retificados a partir do exercício de 2005, conforme demonstativo 
à folha 11, bem como, houve omissão no preenchimento do referido formulário em 
relação a existência de elevador, conforme se verifica nos documentos anexos, nos 
termos dos artigos 63A a 63C e 63F, mantendo-se os dados cadastrais nos termos 
dos artigos 17, 18, e tabela VI do Anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pela Lei nº 
12.176/04, 12445/05 e 13209/2007.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 09/03/13931 
 Interessado:   Luiz Roberto Aragão Pinto 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3423.42.37.0403.01014 
Em face do exposto, com fulcro nos documentos acostados aos autos e atendendo 
aos dispositivos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro   o 
pedido de atualização cadastral para fins de lançamento do IPTU,  haja vista que o 

protocolo nº 1999/37194, citado pelo requerente na referida DAC, já teve decisão e os 
lançamentos foram retificados a partir do exercício de 2005, conforme demonstativo 
à folha 11, bem como, houve omissão no preenchimento do referido formulário em 
relação a existência de elevador, conforme se verifica nos documentos anexos, nos 
termos dos artigos 63A a 63C e 63F, mantendo-se os dados cadastrais nos termos 
dos artigos 17, 18, e tabela VI do Anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pela Lei nº 
12.176/04, 12445/05 e 13209/2007.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo nº: 10/10/30861 
 Interessado:   Gerson Gonçalves da Cruz 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3453.34.35.0153.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2010,  por falta de legitimidade do requerente, posto que o mesmo embora 
notificado, não apresentou documento comprovando a propriedade do imóvel ou a re-
presentatividade perante o sujeito passivo do imposto, conforme folha 09, nos termos 
dos artigos 63, § 2º, 83, II, da Lei 13.104/07 e Decreto 16274/08.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial nos termos do art. 74, da Lei nº 
13104/07,alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2010, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 10/10/33782  
 Interessado:   Katia Pinheiro Lima Gonçalves 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3344.11.79.0834.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU 
exercício de 2005,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos dos artigos 
83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 10/10/33975  
 Interessado:   Carlos Alberto Ferreira Barros 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3423.54.34.0119.00000 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2010,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos dos artigos 
83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 10/10/33978  
 Interessado:   Grupo UNICAD/Esso Brasileira de Petroleo S/A 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3423.11.80.0022.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU, 
exercícios de 2003 a 2009,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos dos 
artigos 83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo 
previsto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão dos exercícios em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 10/10/35009 
 Interessado:   Tadaoki Kumagai 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3434.13.36.0221.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2010,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos dos artigos 
83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo pre-
visto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2010, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 10/10/36305 
 Interessado:   Associação da Pequena Missão para Surdos e Mudos no Brasil 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.: 3433.31.34.0289.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU, 
exercícios de 2000 a 2004,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos dos 
artigos 83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo 
previsto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da de-
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cisão de não conhecimento do pedido de revisão dos exercícios de 2000 a 2004, no 
prazo de até 30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 10/10/36980 
 Interessado:   José Carlos Soares 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3344.14.68.0128.00000 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício 2006,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do art. 83, I, 
da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo previsto no 
artigo 37 da Lei 11109/01.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2006, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 10/10/37935 
 Interessado:   Antonio Carlos Silveira 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3263.43.95.0434.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2010,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do art. 83, 
I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo previsto 
no artigo 37 da Lei 11109/01.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício de 2010, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 10/10/37955 
 Interessado:   Socrates Potiguara Agropecuária e Mineração S/A 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3423.24.25.0228.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU, 
exercícios de 2004 a 2007(reemitidos em 07/2009),  por se encontrar intempestiva a 
solicitação, nos termos dos artigos 83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi 
protocolizado além do prazo previsto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da de-
cisão de não conhecimento do pedido de revisão dos exercícios de 2004 a 2007, no 
prazo de até 30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 10/10/39193 
 Interessado:   Fernando Aurelio Ribeiro Ferraz 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3244.44.49.0454.01001 
Com base na manifestação fiscal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do 
IPTU, exercício de 2000(reemitido em abril/2010),  por se encontrar intempestiva a 
solicitação, nos termos do artigo 83, I, da Lei 13.104/07, haja vista que o pedido foi 
protocolizado além do prazo previsto no artigo 34 da referida Lei.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão do exercício em tela, no prazo de até 
30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 Protocolo nº: 2003/10/15842 
 Interessado:   Flávio Renato Robatini Biglia 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   4313.43.19.2391.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro   o pedido 
de revisão do lançamento do IPTU, exercício de   2003 , mantendo-se os dados cadas-
trais corretamente lançados, pois se trata de uma residência completa com mesmo ca-
dastro imobiliário desde 1993, confirmado em vistoria de 16/02/2004 e parecer fiscal à 
folha 17. Foi ainda apurada a existência de uma piscina conforme croqui à folha 15. A 
área de 1.178,00m² alegada pelo requerente, se refere a área excedente do terreno; nos 
termos do artigo 2º e tabela III da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e dos arti-
gos 17, 18 do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12445/05 e 13209/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso oficial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Protocolo: 2009/10/37.318 
 Interessado: Moisés Cardoso do Carmo 
 C/C: 3263.33.20.0072.01001 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento de IPTU do 
exercício de 2009  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 
13.104/07, em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi 
cancelado através de decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 
2006/10/5.673. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que 
a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial de que trata 
o Artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 2008/10/31.014 
 Interessado: MHN Construção e Comércio Ltda 
 C/C: 3412.64.61.0345.00000  
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Com base no elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do Art. 66, combinado com o Artigo 3º e do Artigo 70 da Lei nº 13.104/07, 
 declaro prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento de IPTU dos exer-
cício de 2006  para o imóvel acima identificado, nos termos do Artigo 85 da Lei 13.104/07, 

em face da perda do objeto da impugnação, pois o referido lançamento foi cancelado 
e remitido conforme decisão proferida nos autos dos processos protocolizados sob nºs 
2007/10/27.767 e 2004/11/11.157. Deixo de recorrer a Junta de Recursos Tributários, ten-
do em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial 
de que trata o Artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 Protocolo: 11/10/20689 
 Interessado: Romeiro Aguiar Arquitetura e Empreendimentos Ltda. 
 Assunto: Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço a não-
incidência do ITBI  sobre a transmissão do imóvel cadastrado pelo cartográfico nº 
4331.11.36.0125.00000 incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização 
de capital,  sob condição resolutória  de que nos dois anos anteriores e nos dois anos 
subsequentes à data da aquisição dos imóveis não tenha a empresa adquirente ativida-
de preponderante de compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à 
sua aquisição, ou arrendamento mercantil, consubstanciado nas disposições do artigo 
156, § 2º, I, da CF/1988 e artigos 37, § 2º, 116, II e 117, II, da Lei 5.172/66 - CTN e Lei 
nº 12.391/05.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que 
a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido 
pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 Protocolo: 11/10/18567 
 Interessado: Paiol de Telhas - Participações Ltda. 
 Assunto: Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço a não-
incidência do ITBI  sobre a transmissão dos imóveis cadastrados pelos cartográficos 
nº 3441.33.58.0013.01001 e 3423.31.41.0153.01001 por haverem sido incorporados 
ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,  sob condição resolutória 
 de que nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à data da aquisição dos 
imóveis não tenha a empresa adquirente atividade preponderante de compra, venda ou 
locação de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição, ou arrendamento mer-
cantil, consubstanciado nas disposições do artigo 156, § 2º, I, da CF/1988 e artigos 37, 
§ 2º, 116, II e 117, II, da Lei 5.172/66 - CTN e Lei nº 12.391/05.  Deixo de recorrer  à 
Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra 
na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, 
alterado pela Lei nº 13.636/09.
 Protocolo: 11/10/08541 
 Interessado: J. D. M. Participações Ltda. 
 Assunto: Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07  indefiro  o pedido de 
reconhecimento da não incidência do ITBI sobre a transmissão do imóvel codificado sob 
nº 3261.52.75.0081.01001, incorporado ao patrimônio da empresa requerente em reali-
zação de capital, tendo em vista que a adquirente do bem tem como objetivo social ati-
vidade preponderante de compra e venda de imóveis ou de direitos relativos a imóveis, 
consubstanciado nas disposições do art. 5º, inciso I do artigo 6º,  caput  e § 4º, ambos da 
Lei nº 12.391/05.  Determino  seja constituído o crédito tributário devido pela transmissão 
imobiliária decorrente da lavratura do instrumento de transmissão datado de 01/11/10, nos 
termos da Lei nº 12.391/05.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabe-
lecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 Diretor-DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIARIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU/EXERCÍCIO 2010 HABITA-

ÇÃO POPULAR (50/80) 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente e 
demais pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III da Lei 
Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c o artigo 22 do Decreto nº 16.274/08, bem como 
atendendo ao estabelecido nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  
INDEFERIMENTO  do pedido de isenção do IPTU para Habitação Popular, relativo 
ao exercício de 2010, requerido para o imóvel constante do procedimento administrativo 
adiante relacionado, tendo em vista a intempestividade do pedido.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
10/10/30394 MARCOS ROBERTO GARCIA DOS SANTOS 3454.11.51.0057.01001
 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIARIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU/EXERCICIO 2011 HABITA-

ÇÃO POPULAR (50/80) 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III 
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  INDEFERIMENTO  do 
pedido de isenção do IPTU para Habitação Popular, relativo ao exercício de 2011, 
requerido para os imóveis constantes dos procedimentos administrativos adiante re-
lacionado, tendo em vista que o requerente não atendeu as solicitações contidas na 
notificação fiscal publicada no Diário Oficial do Município em 31/12/2010. 
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
10/10/40463 OTILIA FERNANDES CORREA 3144.53.00.0119.01001
10/10/40689 JOANA MARIA DE JESUS 3144.53.00.0195.01001
10/10/40867 VERA LUCIA DA SILVA 3162.21.59.0072.01001 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIARIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - HABITAÇÃO POPULAR (50/80) 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente 
e demais pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III 
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  INDEFERIMENTO  do 
pedido de isenção do IPTU para Habitação Popular, relativo aos exercícios de 2004 a 
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2009, requerido para o imóvel constante do procedimento administrativo adiante rela-
cionado, tendo em vista que resta evidenciado nos autos que o requerente não reside 
no imóvel e este figura no cadastro imobiliário como terreno sem edificação
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
09/10/45903 MARCIA BALDASSARI ERCOLINO 3343.34.75.0120.00000 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIARIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO DE 2004 HA-

BITAÇÃO POPULAR (50/80) 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente e 
demais pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III 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  INDEFERIMENTO  do pedido de 
isenção do IPTU para Habitação Popular, relativo ao exercício de 2004, requerido para 
o imóvel constante do procedimento administrativo adiante relacionado, tendo em vista 
que resta evidenciado nos autos que o requerente possui mais de um imóvel.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
09/10/46311 OSVALDO AMARAL GONÇALVES 3344.13.01.0216.01001 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO 2010 HABITA-

ÇÃO POPULAR (50/80) 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente e 
demais pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III da 
Lei Municipal nº 11.111/01, bem como atendendo ao estabelecido nos artigos 58, 66, 
69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  INDEFERIMENTO  do pedido de isen-
ção do IPTU para Habitação Popular, relativo ao exercício de 2010, requerido para o 
imóvel constante do procedimento administrativo adiante relacionado, tendo em vista 
o não atendimento das solicitações contidas na notificação fiscal encaminhada ao re-
querente via postal com aviso de recebimento em 18/06/2010.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
10/10/3464 ROSILDA DOS SANTOS CRUZ NÃO INFORMADO 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIOS DE 2008 E 

2009 HABITAÇÃO POPULAR (50/80) 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente 
e demais pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III 
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  INDEFERIMENTO  do 
pedido de isenção do IPTU para Habitação Popular, relativo aos exercícios de 2008 
e 2009, requerido para o imóvel constante do procedimento administrativo adiante 
relacionado, tendo em vista que a área construída do imóvel, correspondente a 188,51 
m2, excede o limite legal para fruição do benefício fiscal pretendido.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
10/10/19205 KESHIKO AOYAMA 3413.61.47.0277.01001 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO E 
LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO - CSCLI 

 NOTIFICAÇÃO 
  Protocolado:  2011-10-29055
 Interessado:   7° Tabelião de Notas de Campinas  
 Assunto: ITBI - Retificação   de Guia  
De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução 
Normativa - DRI/DRM - 1/2003, fica o contribuinte notificado a apresentar, mediante 
protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada 
na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo,, cópia do instrumen-
to que originou a guia de número 194033 e o ITCMD.
 

 LUÍS RICARDO CAMPOS LEMOS 
 Auditor Fiscal Tributário 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO 2011 HABITA-

ÇÃO POPULAR (50/80) 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente e 
demais pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III da 
Lei Municipal nº 11.111/0, bem como atendendo ao estabelecido nos artigos 58, 66, 69 
e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  INDEFERIMENTO  do pedido de isenção do 
IPTU para Habitação Popular, relativo ao exercício de 2011, requerido para o imóvel 
constante do procedimento administrativo adiante relacionado, tendo em vista que 
o requerente não atendeu as solicitações contidas na notificação fiscal publicada no 
Diário Oficial do Município em 01/02/2011.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
10/10/49119 GISELE DE OLIVEIRA 3162.21.29.0220.01001 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO 2011 HABITA-

ÇÃO POPULAR (50/80) 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso de suas 
atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente e demais 
pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III 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  INDEFERIMENTO  do pedido de isenção do IPTU 

para Habitação Popular, relativo ao exercício de 2011, requerido para os imóveis constantes 
dos procedimentos administrativos adiante relacionados, tendo em vista que o requerente 
não atendeu as solicitações contidas na notificação fiscal publicada no Diário Oficial do 
Município de 01/02/2011.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
10/10/46545 RENATA ADRIANE DA SILVA NÃO INFORMADO
10/10/49603 DESIRRE AFFONSO 3352.24.67.0098.00000 
 CAMPINAS, 06 DE JULHO DE 2011 

 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 
 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO DE 2007 APO-

SENTADOS, PENSIONISTAS E AMPARO SOCIAL AO IDOSO 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso de suas 
atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente e demais pa-
receres fiscais 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  INDEFERIMENTO  do pedido de isenção do IPTU para 
aposentados e pensionistas, relativo ao exercício de 2007, requerido para os imóveis cons-
tantes dos procedimentos administrativos adiante relacionados, tendo em vista que resta 
evidenciado nos autos que o requerente não detém a titularidade sobre referidos imóveis.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
06/10/42836 LUIZ FRANCISCO DA SILVA 3431.43.87.0109.01001
06/10/44092 LAURINDA DA SILVA ALMEIDA 3362.24.86.0298.01001 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIOS DE 2004 a 

2007 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E AMPARO SOCIAL AO IDOSO 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso de suas 
atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente e demais pa-
receres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I da Lei Municipal nº 
11.111/01 e alterações c/c o artigo 22 do Decreto nº 16.274/08, bem como atendendo ao es-
tabelecido nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  INDEFERIMEN-
TO  do pedido de isenção do IPTU para aposentados e pensionistas, relativo aos exercícios 
de 2004 a 2007, requerido para o imóvel constante do procedimento administrativo adiante 
relacionado, tendo em vista a intempestividade do pedido.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
07/10/45228 MANUEL RENE LEOPOLDO TORO ONATE 3413.62.97.0061.01031 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO DE 2007 APO-

SENTADOS, PENSIONISTAS E AMPARO SOCIAL AO IDOSO 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso de 
suas atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente e demais 
pareceres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I da Lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações c/c o artigo 22 do Decreto nº 16.274/08, bem como atendendo ao 
estabelecido nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  INDEFERI-
MENTO  do pedido de isenção do IPTU para aposentados e pensionistas, relativo ao exer-
cício de 2007, requerido para o imóvel constante do procedimento administrativo adiante 
relacionado, tendo em vista a intempestividade do pedido.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
07/10/44541 GERALDO MARCELINO DE FARIA 3432.64.36.0145.01001 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIOS DE 1999 A 

2005 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E AMPARO SOCIAL AO IDOSO 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso de suas 
atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente e demais pa-
receres fiscais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I da Lei Municipal nº 
11.111/01 e alterações c/c o artigo 22 do Decreto nº 16.274/08, bem como atendendo ao es-
tabelecido nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  INDEFERIMEN-
TO  do pedido de isenção do IPTU para aposentados e pensionistas, relativo aos exercícios 
de 1999 a 2005, requerido para o imóvel constante do procedimento administrativo adiante 
relacionado, tendo em vista a intempestividade do pedido.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
11/10/26504 SONIA APARECIDA BALLERINE 3263.23.06.1154.01001 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO DE 2011 APO-

SENTADOS, PENSIONISTAS E AMPARO SOCIAL AO IDOSO 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso de suas 
atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente e demais pareceres 
fiscais 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 Munici-
pal nº 13.104/07, do  INDEFERIMENTO  do pedido de isenção do IPTU para aposentados e 
pensionistas, relativo ao exercício de 2011, requerido para o imóvel constante do procedimento 
administrativo adiante relacionado, tendo em vista que o requerente não atendeu as solicitações 
contidas na notificação fiscal publicada no Diário Oficial do Município de 07/12/2010.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
10/10/34187 HIUKIE HIRATA 3263.43.11.0174.01001 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO DE 2008 APO-

SENTADOS, PENSIONISTAS E AMPARO SOCIAL AO IDOSO 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS , no uso de suas 
atribuições legais, faz saber, com base na manifestação do setor competente e demais pa-
receres fiscais 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  INDEFERIMENTO  do pedido de isenção do IPTU para 
aposentados e pensionistas, relativo ao exercício de 2008, requerido para o imóvel constante 
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do procedimento administrativo adiante relacionado, tendo em vista que referido imóvel 
figura no cadastro imobiliário como terreno sem edificação.
PROTOCOLO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
07/10/43716 FRANCISCA MARIANA DA SILVA DE LIMA 3461.24.76.0026.00000 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA 

 DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 Protocolado: 2009/10/46642
Interessado: Preference Consultoria e Assessoria Contábil 
Assunto: Impugnação de enquadramento por homologação
Inscrição Municipal: 121.527-2
Com fundamento no art. 68 da Lei municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa 003/2008 
- DRM/SMF, acolho integralmente a manifestação fiscal e Decido:
Indefiro o pedido do interessado, inscrição municipal 121.527-2, e mantenho o enquadramento 
no regime de apuração mensal do ISSQN - homologação, com fundamento na Lei municipal 
12.392/2005, art. 28, § 4º, inciso II, alterada pelas Leis municipais 13.208/2007 e 13.916/2010. 

 LUCIANO FALLEIROS NUNES 
 AFTM-Respondendo Pela CSCM/DRM - Matr. Nº 108.657-0 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

  

  Protocolo nº.:  2001/0/44532
 Interessado:  Antonio Manuel Capriolli da Silva
 Assunto:  Lançamento de ISSQN - Serviços de Construção Civil - Guia de recolhimento 
nº. 003466/2007.
Anulo, de ofício, com base no art. 145, inciso III do CTN, o lançamento do ISSQN - Ser-
viços de Construção Civil, publicado no DOM em  03/03/2007  - Guia de recolhimento nº. 
 003466/2007 , tendo em vista que o mesmo fato gerador fora objeto de lançamento conforme 
publicação no DOM em  02/07/2005  - Notificação nº.  220.003.935 . 

 Campinas, 06 de julho de 2011 
 HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS 

 Respondendo Pela CSFM - Matícula 100.129-9 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA   

  Protocolo:  2010/03/16683(principal)
 Interessado:  Integral Sistema de Ensino Ltda.
 Assunto:  Impugnação do AIIM 001915/2010 
Com base nos elementos do protocolado  não acolho  as razões da impugnação e man-
tenho o  AIIM - 001915/2010  na íntegra, tendo em vista que foi lavrado em obediência 
ao artigo 31 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 142 da Lei 5.172/66 - CTN, e não fo-
ram apresentados motivos de fato e de direito que justificassem sua anulação/retifica-
ção. Não foi apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, 
nos termos dos artigos 145, III, e 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN.
 Protocolo:  2010/03/16681 (principal)
 Interessado:  Integral Sistema de Ensino Ltda.
 Assunto:  Impugnação do AIIM 0006402010 
Com base nos elementos do protocolado  não acolho  as razões da impugnação e man-
tenho o  AIIM - 000640/2010  na íntegra, tendo em vista que foi lavrado em obediência 
ao artigo 31 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 142 da Lei 5.172/66 - CTN, e não fo-
ram apresentados motivos de fato e de direito que justificassem sua anulação/retifica-
ção. Não foi apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, 
nos termos dos artigos 145, III, e 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN.
 Protocolo:  2010/03/16686(principal)
 Interessado:  Integral Sistema de Ensino Ltda.
 Assunto:  Impugnação do AIIM 001905/2010 
Com base nos elementos do protocolado  não acolho  as razões da impugnação e man-
tenho o  AIIM - 001905/2010  na íntegra, tendo em vista que foi lavrado em obediência 
ao artigo 31 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 142 da Lei 5.172/66 - CTN, e não fo-
ram apresentados motivos de fato e de direito que justificassem sua anulação/retifica-
ção. Não foi apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, 
nos termos dos artigos 145, III, e 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN.
 Protocolo:  2010/03/16679(principal)
 Interessado:  Integral Sistema de Ensino Ltda.
 Assunto:  Impugnação do AIIM 001903/2010 
Com base nos elementos do protocolado  não acolho  as razões da impugnação e man-
tenho o  AIIM - 001903/2010  na íntegra, tendo em vista que foi lavrado em obediência 
ao artigo 31 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 142 da Lei 5.172/66 - CTN, e não fo-
ram apresentados motivos de fato e de direito que justificassem sua anulação/retifica-
ção. Não foi apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, 
nos termos dos artigos 145, III, e 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN
 Protocolo:  2010/03/16677(principal)
 Interessado:  Integral Sistema de Ensino Ltda.
 Assunto:  Impugnação do AIIM 001916/2010 
Com base nos elementos do protocolado  não acolho  as razões da impugnação e man-
tenho o  AIIM - 001916/2010  na íntegra, tendo em vista que foi lavrado em obediência 
ao artigo 31 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 142 da Lei 5.172/66 - CTN, e não fo-
ram apresentados motivos de fato e de direito que justificassem sua anulação/retifica-
ção. Não foi apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, 
nos termos dos artigos 145, III, e 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN.
 Protocolo: 2010/03/16678 (principal)
 Interessado:  Integral Sistema de Ensino Ltda.
 Assunto:  Impugnação do AIIM 000642/2010 
Com base nos elementos do protocolado  não acolho  as razões da impugnação e man-
tenho o  AIIM - 000642/2010  na íntegra, tendo em vista que foi lavrado em obediência 
ao artigo 31 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 142 da Lei 5.172/66 - CTN, e não fo-
ram apresentados motivos de fato e de direito que justificassem sua anulação/retifica-
ção. Não foi apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, 
nos termos dos artigos 145, III, e 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN.
 Protocolo:  2011/03/1258(principal)
 Interessado:  Banco Santander (Brasil) S/A
 Assunto:  Impugnação do AIIM 000659/2011 
Com base nos elementos do protocolado  não acolho  as razões da impugnação e man-
tenho o  AIIM - 000659/2011  na íntegra, tendo em vista que foi lavrado em obediência 
ao artigo 31 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 142 da Lei 5.172/66 - CTN, e não 
foram apresentados motivos de fato e de direito que justificassem sua retificação/anu-

lação. Não foi apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamen-
to, nos termos dos artigos 145, III, e 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN.
 Protocolo:  2010/03/16682(principal)
 Interessado:  Integral Sistema de Ensino Ltda.
 Assunto:  Impugnação do AIIM 001914/2010 
Com base nos elementos do protocolado  não acolho  as razões da impugnação e man-
tenho o  AIIM - 001914/2010  na íntegra, tendo em vista que foi lavrado em obediência 
ao artigo 31 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 142 da Lei 5.172/66 - CTN, e não fo-
ram apresentados motivos de fato e de direito que justificassem sua anulação/retifica-
ção. Não foi apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, 
nos termos dos artigos 145, III, e 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN.
 

 Campinas, 07 de julho de 2011 
 HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS 

 Respondendo Pela CSFM - Matícula 100.129-9 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA   

 Considerando a incorreção na publicação do DOM em 08/07/2011, folha n° 6, relativa 
à citação incorreta da Coordenadoria, retifica-se:  onde consta  Coordenadoria Setorial 
de Fiscalização  leia-se  Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, permane-
cendo inalterados os demais dados.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS 

 Respondendo Pela CSFM - Matícula 100.129-9 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
O Auditor Fiscal Tributário Municipal JOSÉ ANTONIO DE MORAES NETO, matrí-
cula 108.952-8, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que atribui o art. 
142, caput, da Lei nacional 5.172/66 - CTN e em conformidade com o disposto no art. 
29, inciso I da Lei municipal 13.104/2007, expede o presente edital para NOTIFICAR 
o CONTRIBUINTE abaixo relacionado, do enquadramento no regime de lançamento 
de Ofício do ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do lançamento 
do ISSQN, ambos por determinação judicial, conforme processo. 848/2011, informa-
do no protocolado 2011/10/28158
Contribuinte: Roberto Guelfi - ME
Inscrição municipal: 169.929-6
Imposto: ISSQN aplicado sobre os profissionais habilitados, sócios, empregados ou 
não, que prestam serviços em nome da sociedade.
Exercício: 2009
Base de cálculo: 01 profissional habilitado calculado proporcionalmente
Valor integral do imposto: R$ 424,02
Valor do imposto com desconto à vista: R$385,86
Vencimento da primeira parcela: 27/07/2011
Número de parcela: 06
Vencimento das demais parcelas: mensais e sucessivas a partir do vencimento da pri-
meira parcela.
Fundamento Legal: art. 28, § 2º, inciso I, da Lei municipal 12.392/2005, alterada pela 
Lei municipal 13.208/2007.
O prazo para eventual impugnação do lançamento é de 33 (trinta e três) dias, contados 
a partir do terceiro dia da publicação do presente edital, mediante requerimento proto-
colizado no Protocolo Geral desta Prefeitura.
Caso o contribuinte não receba o carnê do ISSQN OFÍCIO, deverá comparecer ao 
posto de atendimento do PORTA ABERTA: Paço Municipal, Avenida Anchieta, nº 
200, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
 

 JOSÉ ANTONIO DE MORAES NETO 
 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matr. Nº 108.952-8 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  

  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
O Auditor Fiscal Tributário Municipal JOSÉ ANTONIO DE MORAES NETO, matrí-
cula 108.952-8, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que atribui o art. 
142, caput, da Lei nacional 5.172/66 - CTN e em conformidade com o disposto no art. 
29, inciso I da Lei municipal 13.104/2007, expede o presente edital para NOTIFICAR 
o CONTRIBUINTE abaixo relacionado, do enquadramento no regime de lançamento 
de Ofício do ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do lançamento 
do ISSQN, ambos por determinação judicial, conforme processo. 848/2011, informa-
do no protocolado 2011/10/28158
Contribuinte: Roberto Guelfi - ME
Inscrição municipal: 169.929-6
Imposto: ISSQN aplicado sobre os profissionais habilitados, sócios, empregados ou 
não, que prestam serviços em nome da sociedade.
Exercício: 2010
Base de cálculo: 01 profissional habilitado calculado proporcionalmente
Valor integral do imposto: R$ 1.272,06
Valor do imposto com desconto à vista: R$1.157,59
Vencimento da primeira parcela: 27/07/2011
Número de parcela: 06
Vencimento das demais parcelas: mensais e sucessivas a partir do vencimento da pri-
meira parcela.
Fundamento Legal: art. 28, § 2º, inciso I, da Lei municipal 12.392/2005, alterada pela 
Lei municipal 13.208/2007.
O prazo para eventual impugnação do lançamento é de 33 (trinta e três) dias, contados 
a partir do terceiro dia da publicação do presente edital, mediante requerimento proto-
colizado no Protocolo Geral desta Prefeitura.
Caso o contribuinte não receba o carnê do ISSQN OFÍCIO, deverá comparecer ao 
posto de atendimento do PORTA ABERTA: Paço Municipal, Avenida Anchieta, nº 
200, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
 

 JOSÉ ANTONIO DE MORAES NETO 
 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matr. Nº 108.952-8 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
O Auditor Fiscal Tributário Municipal JOSÉ ANTONIO DE MORAES NETO, matrí-
cula 108.952-8, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que atribui o art. 
142, caput, da Lei nacional 5.172/66 - CTN e em conformidade com o disposto no art. 
29, inciso I da Lei municipal 13.104/2007, expede o presente edital para NOTIFICAR 
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o CONTRIBUINTE abaixo relacionado, do enquadramento no regime de lançamento 
de Ofício do ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do lançamento 
do ISSQN, ambos por determinação judicial, conforme processo. 848/2011, informa-
do no protocolado 2011/10/28158
Contribuinte: Roberto Guelfi - ME
Inscrição municipal: 169.929-6
Imposto: ISSQN aplicado sobre os profissionais habilitados, sócios, empregados ou 
não, que prestam serviços em nome da sociedade.
Exercício: 2011
Base de cálculo: 01 profissional habilitado calculado proporcionalmente
Valor integral do imposto: R$ 1.327,38
Valor do imposto com desconto à vista: R$1.207,92
Vencimento da primeira parcela: 27/07/2011
Número de parcela: 06
Vencimento das demais parcelas: mensais e sucessivas a partir do vencimento da pri-
meira parcela.
Fundamento Legal: art. 28, § 2º, inciso I, da Lei municipal 12.392/2005, alterada pela 
Lei municipal 13.916/2010.
O prazo para eventual impugnação do lançamento é de 33 (trinta e três) dias, contados 
a partir do terceiro dia da publicação do presente edital, mediante requerimento proto-
colizado no Protocolo Geral desta Prefeitura.
Caso o contribuinte não receba o carnê do ISSQN OFÍCIO, deverá comparecer ao 
posto de atendimento do PORTA ABERTA: Paço Municipal, Avenida Anchieta, nº 
200, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
 

 JOSÉ ANTONIO DE MORAES NETO 
 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matr. Nº 108.952-8 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO   

 Protocolo nº 2005/10/64638
Interessado: Kissao Outsubo
Assunto: Restituição de valor
Tendo em vista que o contribuinte não atendeu à Notificação da Fiscalização Mobiliá-
ria no prazo consignado, sem justificativa ou contestação formalizada, NÃO CONHE-
ÇO DO PEDIDO, nos termos do artigo 63, § 2º da Lei nº 13.104/2007. Arquive-se.
Protocolo nº 2005/10/64640
Interessado: Kissao Outsubo
Assunto: Restituição de valor
Tendo em vista que o contribuinte não atendeu à Notificação da Fiscalização Mobiliá-
ria no prazo consignado, sem justificativa ou contestação formalizada, NÃO CONHE-
ÇO DO PEDIDO, nos termos do artigo 63, § 2º da Lei nº 13.104/2007. Arquive-se.
Protocolo nº 2011/10/01296
Interessado: Las Ventanas Computação Ltda
Assunto: Revisão de estimativa
Considerando que o objeto do pedido foi resolvido por meio do Protocolado nº 
2011/10/20214 conforme Edital de Notificação publicado no DOM em 13/05/2011, 
nada mais a providenciar, arquive-se. 
Protocolo nº 2011/10/07200
Interessado: Olivcamp Máquinas e Móveis para Escritório Ltda
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEIXO DE CONHECER da reclamação 
quanto ao regime de estimativa do ISSQN, tendo em vista a intempestividade do pe-
dido, nos termos do artigo 5º, inciso I da Instrução Normativa 004/05 - DRM/SMF e, 
de ofício, mantenho o valor estimado do ISSQN, nos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 
2005, já que após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte constatou-
se que não foram apresentados elementos suficientes que fundamentem as alegações 
do requerente e considerando também que os documentos fiscais foram extraviados, 
nos termos do artigo 52 do Decreto n° 15.356/05 de 26 de dezembro de 2005.
Protocolo nº 2011/10/11054
Interessado: Berçário Escola Infantil Ciranda S/C Limitada
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEIXO DE CONHECER da reclamação 
quanto ao regime de estimativa do ISSQN, tendo em vista a intempestividade do pe-
dido, nos termos do artigo 5º, inciso I da Instrução Normativa 004/05 - DRM/SMF e, 
de ofício, mantenho o valor estimado do ISSQN, para o período de agosto a dezembro 
de 2004, pois tendo em vista que as Notas Fiscais de Serviços não foram preenchidas 
com todas as indicações de acordo com o artigos 92 do Decreto nº 14.590/2004, consi-
deramos a prestação de serviços desprovida de documento fiscal nos termos do artigo 
97, II do Decreto nº 14.590/2004 e artigo 52 do Decreto nº 15.356/2005.
Protocolo nº 2011/10/24674
Interessado: Luiz Domingos de Toledo ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEIXO DE CONHECER da reclamação 
quanto ao regime de estimativa do ISSQN, tendo em vista a intempestividade do pe-
dido, nos termos do artigo 5º, inciso I da Instrução Normativa 004/05 - DRM/SMF e, 
de ofício mantenho o valor estimado do ISSQN, nos meses de março, junho, outubro 
e novembro do exercício de 2002 e desenquadro do regime de estimativa do ISSQN, 
nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, agosto, setembro e dezembro do 
exercício de 2002 e nos exercícios de 2003 a 2005, nos termos dos artigos 51,II do 
Decreto nº 15.356/05 de 26 de dezembro de 2005, devendo o contribuinte efetuar a 
apuração do valor do imposto devido confrontando com a estimativa recolhida nos 
termos do artigo 43 do Decreto nº 15.356/05.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI 

 RESPONDENDO PELA CSPFA/DRM 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 CONVOCAÇÃO - 3ª CÂMARA 
  

 A Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na sua competência prevista 
no artigo 20, IV, da Lei Municipal 8.129/94, convoca os Srs. Relatores da  3ª Câmara e 
os Srs. Representantes Fiscais, para a reunião de caráter extraordinário, a se realizar 
 ÀS 8H30M DO DIA 14/07/2011,  em primeira convocação, nos termos do seu Regi-
mento Interno, no Palácio dos Jequitibás, localizado na Av. Anchieta, 200 -  8º andar 
- Sala de Reuniões , para julgamento dos processos constantes da pauta abaixo:
 01) PROTOCOLO 2009/03/09871 
Recorrente: MALLMANN COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2010/10/43701

Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001513/2009
Relator(a): Marilza Bertin
 02) PROTOCOLO 2009/03/09872 
Recorrente: MALLMANN COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2010/10/43702
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001502/2009
Relator(a): Marilza Bertin
 03) PROTOCOLO 2009/03/09873 
Recorrente: MALLMANN COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolos 2010/10/23639 e 2010/10/26363
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 001501/2009
Relator(a): Marilza Bertin
 04) PROTOCOLO 2009/03/12049 
Recorrente: MADRE THEODORA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2010/10/44054
Tributo/Assunto: AIIM nº 001489/2009 
Relator(a): Eduardo Garcia de Lima
 05) PROTOCOLO 2009/03/62018 
Recorrente: J & J SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2010/10/47906
Tributo/Assunto: AIIM 002019e/2009 - Série E 
Relator(a): Mariângela Tiengo Costa
 06) PROTOCOLO 2009/10/19010 
Recorrente: CLÍNICA PIERRO LTDA.
Recurso Voluntário: Protocolo 2010/10/42776
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM nº 001237/2009
Relator(a): Raul Teixeira Penteado Filho
OBSERVAÇÃO - Como previsto no Regimento Interno da JRT: a) os julgamentos adiados 
serão incluídos nos trabalhos da próxima Sessão desta Câmara, independente de nova pu-
blicação de pauta (artigo 17, § 2º); b) a sustentação oral se dará conforme artigo 23. 

 LUÍS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente Da Junta De Recursos Tributários 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CONSELHO GESTOR DA OPERAÇÃO CONSORCIADA DO 
PARQUE LINEAR DO RIO CAPIVARI 
 ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 06/06/2011 

 
Aos seis dias do mês de junho de 2011, às 18h15, na Sala Milton Santos, 19º andar 
do Paço Municipal, Campinas/SP, realiza-se a oitava Reunião Ordinária do  Conselho 
Gestor da Operação Consorciada Parque Linear do Rio Capivari , com a presença 
do Senhor Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Presidente do 
Conselho Alair Roberto Godoy e representação das seguintes entidades: 
 SEGMENTO DA SOCIEDADE CIVIL - LIGADAS AO DESENVOLVIMENTO UR-
BANO 
AEAC - Silvia Helena Zavaglia Pereira Coelho
CIESP - Alfredo Ulson de Souza
SECOVI - Marco Antonio Gonçalves;
 SEGMENTO - ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS AMBIENTALISTAS 
IMEC - Instituto Metropolitano de Campinas - Andrea Fernandes;
ESCOLA VIVEIRO MULTIPLICADORA ARTESÃ - Tarcísio Penteado Vechini;
 SEGMENTO - POPULAR E DE CERAMISTA 
 ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DA REGIÃO 
Associação Amigos Bairro Vila União - Neusa Nascimento
 PROPRIETÁRIOS DAS EMPRESAS CERAMISTAS 
CERÂMICA SÃO JOSÉ CAMPINAS LTDA. - Rogério Lobo Patiri
CERÂMICA PALÁCIOS S/A. - Francisco Henrique Pereira Coelho;
 SEGMENTO INSTITUCIONAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Alair Roberto Godoy;
Edson Dias Gonçalves;
SECRTARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - Flávio César Silva Muniz;
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - José Rafael Ferreira Ielo;
EMDEC - Deslandi Torres
SANASA - Cloe de Almeida Nascimento.
 Pauta:  
1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária;
2. Informes sobre o andamento das obras;
3. Informes sobre a Comissão de Avaliação;
4. Comunicados da presidência e conselheiros.
 O   presidente do Conselho Alair Roberto Godoy , inicia a reunião cumprimentando 
a todos. Reporta-se ao primeiro item da pauta, aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordi-
nária, após ser submetida ao pleno é aprovada por unanimidade. No segundo item o 
senhor presidente convida o conselheiro Francisco Coelho para relatar o andamento 
das obras.  O conselheiro Francisco  informa que boa parte do trecho da Vila União 
a Av. Rui Rodrigues está pronta para receber a pavimentação. O trecho da Av. Rui 
Rodrigues a Av. Amoreira a ciclovia está concluída entre as estacas 1 a 47; e a pavi-
mentação da estaca 1 a 38 em binder. Na ponte do córrego do lixão a concretagem está 
nos pilares; o trecho onde será implantado o parque, a terraplenagem está pronta; entre 
a Av. Amoreiras e a Rodovia Santos Dumont está com a base de solo vermelho pronta 
e já com a remoção de 95% dos invasores. Informa que a Sanasa tem cumprido a pro-
gramação. Solicita a Emdec auxilio no detalhamento da obra. Informa também que o 
cronograma foi recuperado. Fala que o vice-presidente do Conselho Laerte, não veio a 
esta reunião por que está em São Paulo para resolver assuntos relacionados a ciclovia 
do Parque Linear do Capivari.  O conselheiro Patiri  diz que é necessário algumas 
interferências, citando a desapropriação do Barracão, a invasão e as pendências com 
a Rossi.  O senhor presidente  informa que ele e o vice-presidente Laerte visitaram 
o Jardim Telesp para verificarem a situação, diz que o problema de lá a Cohab está 
resolvendo. Informa que já agendou com a Artesp e Colinas reunião para esta sema-
na. No terceiro item, informes sobre a Comissão de Avaliação,  o senhor presidente 
 convida o conselheiro Edson para relatar.  O conselheiro Edson  e também integrante 
da Comissão de Avaliação da Operação Consorciada do Parque Linear do Rio Capi-
vari, informa que a Comissão esteve reunida na semana passada para fazer avaliação 
da área do Sambódromo, diz que a Eng.ª Ana também integrante da Comissão já fez 



17Campinas, segunda-feira, 11 de julho de 2011 Diário Ofi cial do Município de Campinas

todo levantamento da área, e que na próxima reunião da Comissão, será apresentado 
os estudos dos terrenos do Sambódromo.  O conselheiro Francisco  pergunta se é pos-
sível conhecer o projeto do Sambódromo.  O senhor presidente  diz que vai consultar 
a Secretaria de Urbanismo para trazer o projeto para o Conselho. Em seguida passa 
para o quarto e último item de pauta, informes da presidência e Conselheiros. Fala das 
faltas dos conselheiros, solicitando que todos acompanhem, o quadro de frequência 
está a disposição. Quanto ao andamento da obra diz que é preciso buscar os 300m 
que não estão no TAC.  O conselheiro Francisco  fala do andamento do processo em 
parceria com a Escola Viveiro, que vão iniciar plantio de 4.200 mudas.  O conse-
lheiro José Rafael , representante da Secretaria Municipal de Habitação, informa que 
a Coordenadoria de Habitação em 12 de maio p.p. repassou auxilio moradia para a 
família que estava isolada no J. Capivari, também nesta data começaram a repassar 
para as famílias do J.Telesp, informou que fizeram notificação para esses moradores, 
o prazo para desocuparem é até 12 de junho de 2011.  O conselheiro Rogério Patiri 
 ofereceu transporte para esses moradores fazerem suas as mudanças.  O conselheiro 
Francisco  manifesta interesse em conhecer o projeto de urbanização dos núcleos. 
 O conselheiro Edson  informa que foi feita reunião da macrozona 4 na FAC, tendo 
os presentes se manifestado em conhecer o projeto do Parque Linear do Capivari.  O 
senhor presidente  sugere fazer reunião do Conselho com a comunidade para expôr o 
projeto.  O conselheiro Tarcísio  diz que é preciso pensar no momento que estão viven-
do politicamente, acredita que o Conselho tem que se posicionar com o compromisso 
ético, preocupa-se que sejamos signatários para que não haja problemas gostaria que a 
Câmara estivesse presente em uma de nossas reuniões.  O senhor presidente  diz que 
o processo do Conselho Gestor da Operação Consorciada do Parque Linear do Rio 
Capivari está feito. Ressalta que o Conselho foi constituído regularmente, o governo, 
ou seja a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, esta acompanhando, 
e que todos os atos, editais e atas do Conselho são publicados no Diário Oficial do Mu-
nicípio. Saliente que nos Conselhos onde é presidente, foi eleito.  A conselheira Sílvia , 
reitera a assistência do corpo técnico dos órgãos públicos.  O conselheiro Francisco  
diz que esta tudo funcionando, começaram o projeto há uns 15 anos, que foi abraçado 
pelo Alair, só sofreu alterações pela intervenção dele. Nada mais havendo, o Presiden-
te Alair Roberto Godoy, deu por encerrada a reunião, às 19h30. Eu Maria Célia Moura 
Martins, lavrei a presente ata. 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 ALAIR ROBERTO GODOY 

 Presidente - CGPC 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO   

 De acordo com o Decreto 16922, de 11 de janeiro de 2010, a Junta Médica Oficial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:
CÉLIA MARIA DA SILVA MATRÍCULA 111.097-7
REFERENTE: RECURSO DE LTS
PROTOCOLO: 2011/10/4809
PARECER: FAVORÁVEL À CONCESSÃO 

CÉLIA MARIA DA SILVA MATRÍCULA 111.097-7
REFERENTE: RECURSO DE LTS
PROTOCOLO: 2011/10/26396
PARECER: FAVORÁVEL À CONCESSÃO JMO:208/11 

ADRIANA MACEDO MATRÍCULA- 25137-2
ASSUNTO: RECURSO DE LTS
PROTOCOLO: 2011/10/27342 
PARECER: FAVORÁVEL À CONCESSÃO
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL 

  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
  

  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 SAÚDE - EDITAL 006/2009 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca os can-
didatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a comparecerem,  dia   15/07/2011, 
sexta-feira, às 9h00  ,   no Salão Vermelho - Térreo - Paço Municipal - Av. Anchieta, 200 
- Centro - Campinas,  para realização de reunião de desempate de classificação e preen-
chimento de vagas. Os candidatos deverão comparecer à reunião munidos de documento 
original de Identidade - R.G. e certidão de nascimento dos filhos dependentes legais. O não 
comparecimento implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. 
  Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião.  
CLA NOME .............................................................................................................................................. RG
387 AECIO ALVES RODRIGUES ............................................................................................... 12763102
387 ALESSANDRA FIGUEIREDO ............................................................................................ 222829230
387 ALINE KIYOMI MATSUSHIMA ........................................................................................ 276778364
387 ANDREA MENINA DE OLIVEIRA .................................................................................... 234598074
387 BRUNA VANESSA REIMBERG DE MEDEIROS ............................................................. 441065892
387 CARLOS MOURA DE LEMOS JUNIOR ........................................................................... 338140669
387 CAROLINA BACHION DE SANTANA ............................................................................... 14363498
387 CAROLINE LOPES CIOFI SILVA ...................................................................................... 504589908
387 DANIELA HILBERT KRUTINSKY .................................................................................... 280421862
387 DANIELA RAMPAZZO RAMOS ....................................................................................... 356381158
387 DEBORAH CRISTINA DE OLIVEIRA .............................................................................. 364873607
387 EDINEIA WAISEL FRITOLI DO NASCIMENTO ............................................................. 140423175
387 EDSON PAVARINI FILHO ................................................................................................. 35167925X
387 FERNANDA LOPES MENINI ............................................................................................. 329760002
387 FLAVIA NEMEZIO MARIOTTO ........................................................................................ 332894277
387 GRACIELA CRISTINE MAUAD AVILA .......................................................................... 23034169X
387 ISABELA GOMES ALVARES .........................................................................................MG14133087
387 JULIANA DE MELO VANTINE ......................................................................................... 289278521
387 LEANDRO SOUZA DO PRADO ........................................................................................ 320772986
387 LEILA BASSINI ................................................................................................................... 308391275
387 LEONARDO EMANUEL ALBUQUERQUE ........................................................................ 82278370
387 LEONIR JOSE FOCHI ......................................................................................................... 367445384
387 LESLIE ROSE ESPER SCAGGION .................................................................................... 291634564
387 MARCELO DE JESUS SANTOS .........................................................................................M9308188
387 MARCELO FERNANDO LOPES CORREIA ..................................................................... 257540635
387 MICHELE CAMPAGNOLI .................................................................................................. 414104535
387 MIRELLA PACE GIUSTI .................................................................................................... 129062576
387 PAULA LEMOS REAL ........................................................................................................ 301004080
387 RICARDO DE GOES VIEIRA ............................................................................................ 32402860X
387 ROBSON CRISTIANO ZANDOMENIGHI .......................................................................... 94922046
387 ROGERIO RODRIGUES CORDEIRO ................................................................................ 276860512
387 ROSANA RODRIGUES DE LIMA SOUZA ....................................................................... 001302652
387 SIMONE BENEDITA ALVES SOARES FERNANDES ..................................................... 349946188
387 SIMONE MICHELON ......................................................................................................... 439575412

387 TELMA PIACESI ................................................................................................................. 091881649 
 Campinas, 08 de julho de 2011 
 NILSON JOSÉ BALBO 
 Diretor De Recursos Humanos  

  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SR PREFEITO   

  PORTARIA N.º 74377/2011 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, de acordo com o protocolado n° 11/70/619, pela presente,
 RESOLVE 
Tornar sem efeito a portaria nº 74275/11 
Retificar a portaria nº 71616/10, que passa ater a seguinte redação:
Designar a partir de 01/01/2010, a servidora ANA MARIA GOMES DE MIRAN-
DA, matrícula nº 29.305-9, RG: 18.590.104, CPF: 077.720.078-33, titular do cargo 
de Farmacêutica, como Autoridade Sanitária II, conforme estabelecido no artigo 31, 
parágrafo 3º, inciso I da Lei 12895/2007.
  
 PORTARIA N.º 74378/2011 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, de acordo com o protocolado n° 11/10/24921, pela presente,
 RESOLVE 
Ceder à servidora SONIA APARECIDA FARDIN, matrícula nº 63.052-7, para sem 
prejuízo dos seus vencimentos e sem perda das demais vantagens do cargo prestar 
serviços junto ao Ministério da Justiça, até 31/12/2012.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
  
 PORTARIA N.º 74381/2011 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, de acordo com o protocolado n° 11/10/27569, pela presente,
 RESOLVE 
Designar, a servidora DANIELA FARIAS SCARASSATTI, matrícula nº 107897-6, para, 
responder em caráter de substituição pelo Departamento de Informação, Documentação 
e Cadastro da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, durante o afastamento por férias regulamentares do servidor PAULO LISIAS 
ODORÍSSIO, matrícula nº 30501-4, no período de 11/07/2011 a 09/08/2011.
A presente designação não acarretará despesas para o Município.
  
 PORTARIA N.º 74394/2011 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, de acordo com o protocolado n° 11/50/1328, pela presente,
 RESOLVE 
Conceder a partir de 16/06/2011, a exoneração solicitada pela servidora DORIS MI-
RIAN COSTA GOUVEIA, matrícula nº 103.865-6, do cargo de Auxiliar de Enferma-
gem, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
  
 PORTARIA N.º 74395/2011 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, de acordo com o protocolado n° 11/70/3831, pela presente,
 RESOLVE 
Conceder a partir de 03/06/2011, a exoneração solicitada pela servidora EDVIGES 
CHIORLIN HAYASHI, matrícula nº 38041-4, do cargo de Telefonista, junto ao Hos-
pital Municipal Dr. Mário Gatti.
  
 PORTARIA N.º 74396/2011 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, de acordo com o protocolado n° 11/10/26618, pela presente,
 RESOLVE 
Conceder a partir de 14/06/2011, a exoneração solicitada pela servidora JULIANA 
PACHECO DE BARROS, matrícula nº 120.760-1, do cargo de Médico Clínico Geral, 
junto á Secretaria Municipal Saúde. 

 PORTARIA N.º 74397/2011 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, de acordo com o protocolado n° 11/10/26619, pela presente,
 RESOLVE 
Conceder a partir de 14/06/2011, a exoneração solicitada pela servidora ROBERTA 
CHIBLY DE ROBERT ARAÚJO, matrícula nº 119.766-5, do cargo de Médico Pedia-
tria, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 74398/2011 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, de acordo com o protocolado n° 11/30/851, pela presente,
 RESOLVE 
Conceder a partir de 16/06/2011, a exoneração solicitada pela servidora FABIANA 
LIMA ROCHA SANTOS, matrícula nº 121.261-3, do cargo de Técnico em Radiolo-
gia, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
  
 PORTARIA N.º 74399/2011 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, de acordo com o protocolado n° 11/30/864, pela presente,
 RESOLVE 
Conceder a partir de 20/06/2011, a exoneração solicitada pela servidora HELOISA 
CRISTINA TERTO DA SILVA OLIVEIRA, matrícula nº 120.720-2, do cargo de Au-
xiliar de Enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
  
 PORTARIA N.º 74400/2011 
O Exmo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo 
e, de acordo com o protocolado n° 11/40/2084, pela presente,
 RESOLVE 
Conceder a partir de 14/06/2011, a exoneração solicitada pela servidora JULIANA 
PACHECO DE BARROS, matrícula nº 120.026-7, do cargo de Médico - Clínico Ge-
ral, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETARIO 
MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

  

 Com base nas informações e demais elementos que instruem o protocolado, defiro 30(trin-
ta) dias de Licença Prêmio ao requerente Antonio Carlos Coelho Figueiredo, matricula 
65703-4, com data de inicio em 11/07/2011, conforme protocolo 2003/10/20266.
 

 LUIZ VERANO FREIRE PONTES 
 Secretario Municipal De Recursos Humanos 
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 SECRETARIA DE SAUDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 08 de Julho de 2011
 Processo Administrativo nº 2010/10/15.348- Interessado: Secretaria Mu-

nicipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 169/2010 - Objeto: Registro 
de preços de materiais de consumo de radiologia. 

  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 
3º do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de Registro de 
Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 44.405,75 (quarenta e quatro mil, quatrocen-
tos e cinco reais e setenta e cinco centavos) em favor da empresa como segue:
-  IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA , no valor de R$ 44.405,75 
(quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), para o 
fornecimento dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 10, 11, 12, Ata de Registro 
de Preço n° 028/2011; 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde 

  

 A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 COMUNICA ERRATA DO COMUNICADO CoViSA/SMS nº 05, de 
03/07/2011(publicado em 06/07/2011) 

  ONDE SE LÊ: 
Assunto: Dispõe sobre Interdição e inutilização de produtos fabricados pela empresa 
IMC Comercial Ltda - EPP.
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde comunica 
que empresa IMC COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 04.396.430/0001-25, sito à Rua 
Rio das Pedras, 348, Jd do Trevo - Campinas/SP, em 20 de julho de 2010, foi autuada 
através do Auto de Infração nº 2902, tendo como penalidade a suspensão de vendas e 
fabricação de produtos e interdição total do estabelecimento por falta de boas práticas 
de fabricação, face ao que consta no relatório de inspeção sanitária datado de 20/07/10 
e de acordo com o publicado em DOM de 23/07/10.
Na data foram interditados no local, por falta de padrões de identidade, segurança e 
qualidade, os produtos:
HENGER SUPLEMENTO VITAMÍNICO lote 00/070, data de fabricação 07/10, data de 
vencimento 07/12 e lote 00/070, data de fabricação 07/10, data de vencimento 07/12.
VITAGER COMPLEXO VITAMÍNICO lote 00/048, data de fabricação 06/10, data 
de vencimento 06/12.
Até o momento a empresa não se manifestou quanto a adequação das infrações que 
deram causa à penalidade. Em junho de 2011, foi constatada a comercialização dos 
produtos HENGER E VITAGER no comércio de Campinas/SP em descumprimento 
ao ato emanado pela autoridade sanitária de acordo com o artigo 122, inciso XX da 
Lei Estadual - 10.083/98.
Nos locais onde os produtos foram encontrados foram lavrados os Termos de Interdi-
ção -01992 de15/6/11 e 0212 de 17/6/11.
Considerando ainda que as ações de vigilância sanitária na área de alimentos visam à 
proteção à saúde da população;
DETERMINA:
a interdição e inutilização pelas Vigilâncias Sanitária Municipais no município de 
Campinas, dos lotes de produtos acima citados e com data posterior a interdição da 
empresa, em caráter complementar às ações desenvolvidas pelo fabricante.
Maria Filomena de Gouveia Vilela
Diretora da Vigilância em Saúde
COViSA
Secretaria Municipal de Saúde

 LEIA-SE 
Assunto: Dispõe sobre Interdição e inutilização de produtos fabricados pela empresa 
IMC Comercial Ltda - EPP.
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde comunica 
que empresa IMC COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 04.396.430/0001-25, sito à Rua 
Rio das Pedras, 348, Jd do Trevo - Campinas/SP, em 20 de julho de 2010, foi autuada 
através do Auto de Infração nº 2902, tendo como penalidade a suspensão de vendas e 
fabricação de produtos e interdição total do estabelecimento por falta de boas práticas 
de fabricação, face ao que consta no relatório de inspeção sanitária datado de 20/07/10 
e de acordo com o publicado em DOM de 23/07/10.
Na data foram interditados no local, através do Termo de Interdição n° 9740 de 
20/07/2010, por falta de padrões de identidade, segurança e qualidade, os produtos:
HENGER SUPLEMENTO VITAMÍNICO, na seguinte forma de apresentação: caixas 
contendo 16 flaconetes de 5 mL cada, lote 00/69, data de fabricação 06/10, data de 
vencimento 06/12 e lote 00/070, data de fabricação 07/10, data de vencimento 07/12 e 
lote 00/070, data de fabricação 07/10, data de vencimento 07/12.
VITAGER COMPLEXO VITAMÍNICO nas seguintes formas de apresentação: caixas 
contendo 22 flaconetes de 5 mL cada e frascos de 250 mL, lote 00/048, data de fabri-
cação 06/10, data de vencimento 06/12
Em junho de 2011, foi constatada a comercialização dos produtos HENGER E VITA-
GER no comércio de Campinas/SP em descumprimento ao ato emanado pela autori-
dade sanitária de acordo com o artigo 122, inciso XX da Lei Estadual - 10.083/98.
Nos locais onde os produtos foram encontrados foram lavrados os Termos de Interdi-
ção 01992 de15/6/11 e 0212 de 17/6/11.
Considerando ainda que as ações de vigilância sanitária na área de alimentos visam à 
proteção à saúde da população;
DETERMINA:
1) Inutilização pelas Vigilâncias Sanitária Municipais no município de Campinas, dos 
lotes de produtos acima citados e com data posterior a interdição da empresa, em 
caráter complementar às ações desenvolvidas pelo fabricante.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 MARIA FILOMENA DE GOUVEIA VILELA 

 Diretora Da Vigilância Em Saúde 
  

 DISTRITO DE SAUDE NOROESTE 
 Vigilância Em Saúde Noroeste 

  PROTOCOLO: 11/30/00877
INTERESSADO: DROGARIA DROGA NOSSA LTDA 
 ASSUNTO: RECURSO AUTO N° 1155 
  DEFERIDO  
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 ELOISA CRISTINA DOS SANTOS COSTA 

 Coordenadora VISA NOROESTE 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PE O SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 08 de Julho de 2011 
Processo Administrativo nº 2010/10/00. 512 - Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 080/2010 - Objeto: Registro de preços de 

materiais de consumo de ostomia. 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no art. 
3º do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de Registro de 
Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 59.127,00 (cinqüenta e nove mil, cento e vinte 
e sete reais) em favor da empresa como segue:
-  CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP  no valor de R$ 59.127,00 
(cinqüenta e nove mil, cento e vinte e sete reais), para o fornecimento dos itens 1, 2, e 4, Ata 
de Registro de Preço n° 140/10;
 

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Em 08 de julho de 2011
 Processo Administrativo nº 2010/10/01.321 - Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 056/2010 - Objeto: Registro de preços de 

medicamentos parenterais de grande volume. 
  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no art. 3º 
do Decreto Municipal nº 14.217/03,  AUTORIZO,  com fulcro nas Atas de Registro de Pre-
ços abaixo, a despesa no valor total de R$ 134.600,60 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos 
reais e sessenta centavos) em favor da empresa como segue:
-  DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.   no valor de R$ 7.353,60 ( sete mil, tre-
zentos e cinqüenta e três reais e sessenta centavos), para o fornecimento dos ítem 07, Ata de 
Registro de Preço n° 155/10;
- HALEX ISTAR - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.  no valor de R$ 125.025,00 
(cento e vinte cinco mil, vinte e cinco reais), para o fornecimento dos itens 03, 04, 05, 09 e 
10, Ata de Registro de Preço n° 156/10;
-  PORTAL LTDA.  no valor de R$ 2.222,00 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais), para o 
fornecimento dos itens 1 e 2, Ata de Registro de Preço n° 157/10;   

 JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 
 Secretário Municipal De Saúde 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE PRAZO 
  

  De: Rivo Zauli  - Protocolo: 2008/70/03217 - Proprietário: Sol Invest Empreendimentos e 
Participações Ltda - Rua Pe. Manuel Prieto Juarez - lote 014 - Quadra B - Quarteirão 02527 
- Loteamento Jd. São Vicente - Prazo concedido até 30/07/2011 para promover a adequação 
na canalização da faixa de viela, para que seja restabelecido o curso natural das águas que 
foi interrompido por falta de conexão do lote 29 para o lote 14.  

 Campinas, 07 de julho de 2011 
 ENG° FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  ERRATA - PUBLICAÇÃO DO DIA 06/07/2011
 ONDE SE LÊ: COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 10 DIAS - PROT.10/11/16704 VIVO S/A 
(AIM Nº 134324 - INTIMAÇÃO Nº 25760);
LEIA-SE: COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 10 DIAS - PROT.10/11/16704 VIVO S/A (AIM 
Nº 134311 - INTIMAÇÃO Nº 31781).
 AUTORIZO O EVENTO “VI ARRAIA DA SINHÁ ROSINHA”, ORGANIZADO PELO CENTRO ESPI-
RITA IRMÃ ROSÁRIO, PARA OS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2011, DAS 12:00HS ÀS 22:00HS. 
PROT.11/11/3046 CENTRO ESPIRITA IRMÃ ROSÁRIO.
 INDEFERIDOS 
PROT.04/11/2869 - PROT.09/11/10322 MICHELE VEROLA DOS SANTOS - PROT.11/11/7856 MARIA 
RICARDINA ABBS DA F. E CASTRO - PROT.11/11/7536 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO - 
PROT.11/11/7732 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - PROT.11/11/8120 ASSOCIAÇÃO MA-
RIA DO CEU.
 COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 10 DIAS
 PROT.11/11/7286 VIVO S/A (AIM Nº 134324 - INTIMAÇÃO Nº 25760).
 COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.11/17/409 MAGA AVIATRON MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - PROT.11/11/4725 LE-
CIR PEREIRA DE SOUZA-ME - PROT.11/11/8562 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - 
PROT.11/11/8539 PARÓQUIA SANTO CURA D’ARS - PROT.11/11/7590 OSVAL JUSTINO - PROT.11/11/8381 
PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - PROT.10/11/4599 COTALCAMP COOPERATIVA TRABAL 
- PROT.11/11/5957 CYRELA POLINÉSIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT.11/11/681 
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGIO VICTORIA.
 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 GUILHERME FONSECA TADINI 

 Diretor Do Deptº. De Controle Urbano 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  DEFERIDOS 
PROT.11/11/3811 MAIKE NELSON DE ANDRADE - PROT.10/11/13739 ADRIANA C. FARIA - PROT.11/11/849 
GLAUCIA GONÇALVES E/OU - PROT.10/11/16995 ZILDA DE MORAES - PROT.11/11/8442 PATRICIA CAE-
TANO DA COSTA - PROT.11/11/8389 CARLOS EDUARDO WEYER DE ALMADA - PROT.11/11/7101 ANDRE 
BETARELLO - PROT.11/11/6646 RITA MARIA DE LIMA - PROT.11/11/3381 CHAVAL LUPPI - PROT.09/11/3943 
ANTONIO FLAVIO R. JOSÉ E OU - PROT.10/11/5324 N QUEIROZ INFORMATICA LTDA-EPP.
 INDEFERIDOS
 PROT.11/11/8419 CONDOMINIO RESIDENCIAL PAULICEIA II - PROT.11/11/5707 MARCIA CARNIO 
MENDONÇA - PROT.10/11/13807 OSVALDO TEIXEIRA - PROT.11/11/3434 ANITA DINI RODRIGUES DO 
AMARAL GALVÃO - PROT.11/11/8464 FELIX WALTER GERMER JUNIOR - 11/11/7918 FIT LI - MODA 
FITNESS - PROT.11/11/7938 CONSTRUTORA KAPLAN S/A - PROT.10/11/16356 J.N. PEPE & CIA. LTDA 
- PROT.10/11/16165 SAULO AUGUSTO SANTANA DE SOUZA. 
 

 Campinas, 08 de junho de 2011 
 GUILHERME FONSECA TADINI 

 Diretor Do Deptº. De Controle Urbano 
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 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATOS 
 Republicado por conter incorreções. 

 Termo Aditivo ao Termo de Permissão nº 306
 Poder permitente:  EMDEC S/A
 Permissionário:  Reginaldo Aparecido Camargo
 Objeto:  Transferência de titularidade de permissão para exploração do Serviço Alternativo inte-
grado ao Sistema de Transporte Coletivo Público do Município de Campinas - INTERCAMP
 Data de Assinatura:  06/07/2011 

 COMUNICADO DO PRESIDENTE 048/11 
 Assunto: Comissão de Sindicância Interna Instaurada pelo Comunicado do 

Presidente nº 047/11. 
 O Presidente da EMDEC S/A, no uso de suas atribuições, instaurou Comissão de Sindicân-
cia Interna meramente investigatória a fim de apurar os fatos relatados no memorando DO 
nº 064/2011, que trata das denúncias de suposta pressão aos Agentes da Mobilidade Urbana 
quanto as multas e horas extras recebidas e não trabalhadas. Ante a similaridade do assunto 
acresce-se ao objeto da referida sindicância o furto do Livro Ata de Passagem de Serviço 
da Supervisão do Departamento de Fiscalização de Transporte, conforme Boletim de Oco-
corrência nº 4685/2011 relatado no memorando DO nº 065/2011, bem como reportagem 
veiculada na imprensa local de que a JARI supostamente orienta seus membros a negar 
os questionamentos constantes dos recursos protocolados em face das autuações aplicadas 
pelos Agentes da Mobilidade Urbana. 
A referida sindicância é composta da Comissão abaixo relacionada: 
  Presidente:  Flávia Ortiz - matrícula 3039  
  Relator:  Vitor Munhoz - matrícula 4032  
 Membro:  Luciana Carneiro Muçouçah - matrícula 4087
A Comissão deverá fornecer relatório conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias a contar deste. 

 Campinas, 08 de julho de 2011 
 SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS 

 Diretor Presidente 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 RESUMO DO CONTRATO N° 018/2011 
 Pregão Eletrônico N° 013/2011 - Processo Licitatório N° 017/2011 

 Contratada: SYDE SERVICES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, 
higienização, movimentação de móveis e equipamentos de escritório dentro do pré-
dio, coleta de lixo e resíduos sólidos, com o fornecimento de materiais de limpeza e 

equipamentos necessários, e prestação de serviços de copa sem o fornecimento de in-
sumos. Vigência: Por 12 meses a partir de 01/07/2011. Valor global: R$ 169.500,00. 

 CENTRAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS 
  

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE REABERTURA DE PRAZO   

 
 Pregão n. 2011/127  -  ELETRÔNICO . Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVA DE COR-
RER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL. Tendo em vista alterações no edital, fica rea-
berto o prazo para recebimento das propostas até às 17h do dia 20/07/2011 e início
da disputa de preços dia 21/07/2011 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. 2011/90036; Contratada: Correio Popular S.A; D.L n. 438/2011; objeto: Assina-
tura anual jornal correio e diário.; vigência: 12 meses; valor total: R$ 11.620,80. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES 

  

  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão n. 2011/138  - Presencial. Objeto: Execução de serviços de recuperação da imper-
meabilização de parede ou piso de concreto com manta asfáltica sem proteção mecânica do 
reservatório de tratamento de esgoto na ETE Santa Rosa, cidade Campinas/SP, com forneci-
mento de produtos, materiais, equipamentos e mão-de-obra. Recebimento das propostas até 
às  14h  do dia  21/07/2011 , na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP na Sala 
de Licitações. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 
12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES        

  

 HOMOLOGAÇÃO   

  PREGÃO N. 2011/101  - Presencial. Objeto: Prestação de serviços de seguro para veículos 
da frota da SANASA. Comunicamos a homologação do objeto à empresa  MAPFRE VERA 
CRUZ SEGURADORA S/A, pelo preço total de R$ 90.999,85,  pelo período de 12 (doze) 
meses.

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
 

 DIVERSOS 
 EDITAL DE EXTRAVIO   

  QUINTANA & PASINATO LTDA , CNPJ nº 00.022.109/0001-20 e Inscr. Mun. nº 
27.492-5, tendo encerrado suas atividades em 23/03/2009, vem  DECLARAR  o  ex-
travio  das Notas Fiscais-Fatura de Serviços de nºs 00777 ao nº 00868, não se respon-
sabilizando pelo uso indevido das mesmas.
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